






পশ্চিষব্ধ মধ্যশিক্ষা! পর্যৎ নির্দেশিত নৃতন পাঠ্যস্থচি অন্যায় স্কুল: 

ফাইনাল, উচ্চখাধামিক ও স্বার্থ সাধক বিষ্তালয়ের নবম, 

দশম ও একশ শ্রেণীর জঙ্চ লিশ্বিত। 

মনোবিজ্ঞান 
(ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান সহ ) 

€ নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্থ্য ) 

অধিকারী এম. এ. (ডবল ) বি. টি 

(কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয় ), সাছিত্য তীর্থ (বিশ্বভারতী ) 

প্রধান শিক্ষিকা, দেশপ্রিক্স বালিকা বিছ্যামন্দির 

অশ্বিনী নগর ২৪ পরগণা। 

প্রাক্তন শিক্ষিকা, হোলি চাইন্ড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা । 

০ইমক্কিম্বীপ্ুুল ইভ্ভিত্হাস্ন ল্ললন্ন। সম্মিভ্ডি 
পি? ১৮৮ ব্লক সি বাহুর এ্যাভিদ্যিউ 

কল্লিকাতা-৫৫ 



প্ক্কাশক £ 

ক্রনিক? লাছা। 

মেব্রিনীপুব্ব ইতিহাস বচন! সঙ্ষিতি 

পি, ১৮৮ ল্রক সি 

বাঙ্গুর এযাভিন্তিউ 

কল্িকাতা-€ « 

প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩ সাল 

ছিতীক্ম সংস্করণ ১৯৬৯ সাল 

মূল্য হ ৯২২ টাকা? 

প্রাপ্তিস্থীন-_জজে- এন- ঘোষ এও সম্স 

৬ বস্ষিম চ্যাঁটাজী স্ট্রীট 

কিকতা1-১২ 

মুদ্রক £ 
জীজঅজিতকুমার বধ 

শক্তি ০ও্রস 

২৭।৩বি, হুন্ি ঘোষ স্ত্রীট 

কলিকাতা-৬ 



প্রথম সংস্করণের তূমিক। 
শ্রীমতি পুষ্প অধিকারী এম. এ. বিটি লিখিত মনোবিজ্ঞান বইখানির 

পাণুলিপি পড়িলাম; পড়িয়া 'বিশেষ আনন্দিত হইলাম । আমার এই 
আনন্দের কারণ দ্বিবিধ। লেখিকা একজন আমার প্রাক্তন ছাত্রী এবং 

দ্বিতীয়তঃ ঘে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বইখাঁনি ৫০ সেই বিয়য়ে 
আমি বিশেষ অশ্গরাগী । 

অধুনা মনোবিষ্ঠাকে উচ্চ মাধ্যমিক বিষ্ঞ।লয়ের চিল অস্তভূক্তি 
করা হইয়াছে। ইহ] সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সুকৃমার মতি বালক 
বালিকাদের উপযোগী মাতৃভাষায় লিখিত পাঠ্/পৃস্তকের বিলক্ষণ অভাব 
রহিয়াছে। লেখিকা একজন কৃতী শিক্ষিকা । শিক্ষণ ব্যাপারে অভিজ্ঞ 

থাকার ফলে তিনি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর মাধ্যমে মনোবিষ্ভার জটিল 
তত্বগুলির অবতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা আলোচ্য গ্রন্থটির 

বৈশিষ্টের অন্যতম কারণ। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থমোদিত মনোবিজ্ঞানের পিতার তালিকা সম্পূর্ণ নয় 
বলিয়া তিনি কিছু কিছু মৃতন শব আহরণ করিয়্াছেন। ইংরাজী প্রতি 

শবগুলিও স্থানে স্থানে সন্গিবেশিত হুইয়াছে। তবে যে শবগুলি তিনি 

ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বিষয়বস্ত সহজ হইয়াছে এবং এই বিষয়েও 

তাহার যথেষ্ট নৈপুণ্য পরিচয় পাওয়। যায়। 
বইখানির অধ্যায়গুলি হন্দরভাবে সাজানো । ভাষা সর্ধত্র প্রাঞ্ুল ও 

সাবলীল। কাজেই বইখানি ছ্থখপাঠ্য হইয়াছে । আমার বিশ্বাস, উচ্চ 
মাধা্িক বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষার্থী মনোবিজ্ঞানকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ 
করিয়াছে এই বইখানি তাহাদের উপকারে লাগিবে। বাংলা ভাষায় এইবধপ 
পুস্তকের বছল প্রচার ও আদর বাঞ্ছনীয় । 

কলিকাত৷ বিশ্ববি্ালয় কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের মাতকোত্তর 

শিক্ষা বিভাগ গোৌরবরণ কপাট এম-এস-সি, ডি-ফিল 

২৬শে কার্তিক, ১৩৭০ শিক্ষা বিভাগের রীডার। 





ভুমিকা 
হোলি চাইন্ড ইন্ষ্টিটিউটে শিক্ষকতাকালে ছাত্রীদের প্রয়োজনে 

মনোবিজ্ঞান প্রথম সংস্করণ রচিত হয়েছিল এবং উচ্চমাধায়িক বিগ্যালয়গুলিতে 

ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ সমাদরও লাভ করেছিল। প্রথম সংস্করণের 
বইগুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় আর নৃতন করে লেখার খুব বেণী ইচ্ছে ছিল না। 
কিন্তু নান! জায়গা থেকে অনুরুদ্ধ ছয়ে আবার নূতন পাঠ্যহ্চী অনুযায়ী 

বইখানি রচনা করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলাম। 

বইটি রচনা করার মময় প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছি ভাষা বোধগহা ও মরল 
করার জন্ত এবং যথাসাধ্য বাংলাপরিভাষাও ব্যবহার করেছি; বাংল! 

পরিতীযাগুলি বোঝার জন্য পাশে ইংরেজী শবগুলিও লিখেছি। 

বইটি ছাপানোর জন্য শক্তি গ্রেম গ্রিনটার্ম আমায় যথেষ্ট সাহাত্য করেছেন 

তাদের কাছে আমি আস্তরিক কৃতন্ঞ। 

গ্রথম সংস্করণের মত এবারের নো বিজ্ঞন'-ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে 

সমাদর লাভ করবে বলে আশা করছি। 

পি, ১৮৮ বক সি বান্ুর এভিনিউ ইতি 
কনিকাতা-4৫ পুঙ্জা অধিকারী 

২৫শে নতেম্বর, ১৯৬৯ 





25+017101-00% 

চ0651860 851787) 1৪ স্ত50801085 102 05৩ 9089০] 708) 
410 17101৩7 86০0762587 ঢ37711188 65008. 

(০1:/55575 184 

2886 

4. 21860170021 : 

যু, 2৪901১0108--8 5000 ০06 07100 820. 06198৮1001, 
70061161005 210815550, 90101500 1208 6ত: 06 285০00০- 

1085 01901050151)60 £0200 80016001096 0৫ 

1905191 90161)06, 25 

0863 0£ 289০1010985 20 ৫166162 ঠ6105 ০0৫ 1165-- 

চ1000080101)) (0117)808151918676) 17900505874 

৬০০৪০1০1)) 500821 31১1)616. 10 

15510108108] 108518 06 206008] 1166, 0720625] 

6০৩৪ 5956622, ্ 

701081) 061)8৬1007-100568, 265৫5 80 1011৬58, 

119800009, 15 

চ661110655 2100 572)00101)8---11)617 08 0016, 5681, 

40567) 050৬6. 15 

[61060001)--0580655285 60 1005/18056 0৫ 06 ০০6০1 

90110, 70670600101) 18 86175201017 [0109 20868101106, 

(56805105 ৬1০৬. "1906৪ ০0 1961:০6100---৬1808] 

/১04010019 60০, 02120155 10 15610600100) 9505861010-- 

96036 0918208--9 - 0-107 00102002, 45 

[,681911)5--00100166010109) 70151 200 00, 

115151)6, 15 

[২61)6100106111)6, 80015 0£ 1161507 80815960--- 

[,5810108, 16506001010) 36০০9821007 200 1২6০৪11 

[0010709 11) 006105011581176, 17012660178, 25 

/৯00600010- 1909৪ ০: ৪00606100, 10 
51677761059 0£ 95805008--0160016150%  0158%01), 

11681), 1160181) 8100 10005, 4১৮67865 16৬18001) 

৪170 :91500510 06120010, 1২210/--016616006-- 
০0216180101), 15 



1, 

12. 

19. 

14. 

(৭ ) 

00/555 4] 

70605008 ০0: 78901)010£)--1700876০018) 09৪27 

000 200 7:806000606, 10 

01011) 018 01110 ৪2061 01:09 ১1০60: 106৬6100- 

17676) [581090856 106%6100106000, 00181 19৬6100- 

70600 4/800163021006, 168 01010160778 800 02608, 15 
00000 06 71500] 176810)--9600851001 0:0016005 
চ7816007010110 16150008181] 10 10 ০6০ ০00 

21600119681) 01 0১6 ০0110, 15 

[01611166006 1680--10061 9565 10 60000210102, 15 

3. 2০00041 : 

01800081 00:0073 016 006 196561/ 89118005 20 
[75৬01101059 10: 06 01560 960০0170819 ০০18৫ 

1617217। 00701081660. 

70116201915 £৮001706 : 

1, 8. 

11 01911010506 06006] 615005 5590207 50685 

91)0410 08 51৬61 0/ 06801615020 006 €%010007 ০ 

01911) 11) 2010)815, 

[২8৮1560 851155511) চ5$০1010 10: 076 9০০০1 

[11091 000186 911] 11)01006 211 002 10608 01506: 

0158565 14 8190 40 2100 1661) 10. 11 00021 01855 4] 

85 16000016006 8100০, 

9126 0 006 73001 ৬11] 06 [08016 100) ৬110] 

10 010. 156, 

10 9 ৮2819010715 81105/60 01) 0) 09001 00006 01 

08865 00 0106 66 00100 01 0)6 00০0৮, 



সূচীপত্র 
তত্বদূজক 

বিষয় 

প্রথম অধ্যায়--মনোবিজ্ঞান-মন ও আচরণের বিজ্ঞান 

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা_মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান কি না 

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত--মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক 

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থকা--মনোবিজ্ঞানের 

পরিসর-অভিজ্ঞভার বিশ্লেষণ 

দ্বিতীয় অধ্যায়__জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্ধাকারিতা-- 

চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞান-শিল্প মনোবিজ্ঞান--বৃত্তি 

'অনোবিজ্ঞান--সমাজ মনোবিজ্ঞান 

তৃতীয় অধ্যায়--মানব জীবনের দৈহিক ভিত্তি 
াযুতন্ত্রনিউরোনের গঠন ও কাজ-_ শ্রেণীবিভাগ 

স্নাযুসদ্ধি-_ন্নায়বিক শক্তি-বেন্ত্রীয় নায়ুমগল-_ 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া-_ উপাস্ত মামুমগুল-স্বয়ং ক্রিয় 

আাযুমণ্ডল 

চতুর্থ অধ্যায়-__মাহ্ছষের আচরণ 
আচরণের বৈশিষ্ট্--আচরণের শ্রেণীবিভাগ প্রেষনা 

মান্থষের প্রধান কয়েকটি প্রয়োজন--প্রয়োজনের 

শ্রেণীবিভাগ--সহজাত প্রবৃত্তি--সহজাত প্রবৃত্তির 

মতবাদে ম্যাকড়ুগাল-ম্যাকডুগালের মতবাদের 

সমালোচনা--সহজাত প্রবৃতি-বুদ্ধি-_সহজাত প্রবৃতি 
ও আবেগ 

ৃষ্। 

১০২২ 

২৩স্৩২ 

৩৩৮৫৩ 

৫৪--৬৫ 



(1৮) 

বিষয় ৃ পৃষ্টা 
পঞ্চম অধ্যায়-_অন্ুভাতি ও আবেগ 

অনুভূতির স্বরূপ-_অন্বস্ৃতির শ্রেণীবিভাগ--আবেগ 
আবেগের স্বরপ-_-মৌলিক আবেগ--আবেগের 
শ্রেণী বিভাগ--আবেগে বাহিক আচরণের পবিবর্তন 

জেম্স ল্যাঙ্গ তত্ব-_জেম্স ল্যাঙ্গতত্বের সমালোচন। ৬৬--৮২ 

বন্ঠ অধ্যায়-_ প্রত্যক্ষণ 
প্রতাক্ষন বহিজগতের জ্ঞানের প্রবেশ ছ্বার-_ 

প্রত্যক্ষনের ম্বরূপ--বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ--_প্রত্যক্ষণের 

প্রকার--স্পর্শগত প্রত্যক্ষণ_-দর্শনগত প্রত্যক্ষণ-__ 

আকার ও আয়তনের প্রত্যক্ষণ--ওজন প্রত্যক্ষণ--_ 

গতি_ূরত্ব ও গভীরতা! প্রত্যক্ষণ-_সমগ্রতাবাদী 
মতবাদ-প্রত্যক্ষণের বাক্তিগত কারণ-ভ্রাস্ত প্রত্যক্ষণ 

অধ্যাস, অলীক প্রত্যক্ষণ--সংবেদন-_-সংবেদন ও 

প্রত্যক্ষনের পার্থক্য--বিভিন্ন সংব্ধনের মধ্যে পার্থক্য 

ও তাদের স্বরূপ--সংবেদনের শ্রেণী বিভাগ-_শ্বাদ 
সংব্দন-ত্রাণ সংবেদন-_জ্রাপণের শ্রেণী বিভাগ-_- 

অন্ুক্রমিক গন্ধ, ত্বক জাত সংবেদন--ত্বকের গঠন-_ 

শ্রবণ সংবেদন--কণ--আমর1 কি করে শুনি- শ্রবণ 

সংবেদনের বেৈশিষ্ট্য--শব্বের উৎপত্তিষ্থল নির্ণয় 

অর্ধবৃত্তাকার নালী-_র্শন-__চক্ষু-বর্ণ ও বর্ণ সংবেদন 
রং-এব শ্রেণী বিভাগ-_রং মংবেদনের উৎল-_ 

অন্ুপুরক রং--বর্ণবৈষম্য-_পুরকিঞ্জিতত্ব--অক্ষি- 

পটের মণ্ডল অজ্জিত বর্ণান্ধতা-_বর্ণ ছূর্ব্বলত_বর্ণ- 

বোধের ক্রমবিকাশ-_ল্যাডক্রাঙ্লিনতত্ব-_উদ্দীপক-_ 

দেছ্যস্্র এবং প্রতিক্রিয়ার গ্রকাঁশ ৮৩---১৪২ 

সগুম অধ্যায়-_-শিক্ষণ 

% শিক্ষণের প্রকার--গ্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন করে 
শেখা--ধর্ণভাইকের হুত্র ও তাঁর সঙ্ালোচনা- * 
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কয়েকটি প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান 

'অষ্টম অধ্যায়-_ন্মরণ ক্রয়! 
স্মরণ ক্রিয়া ও স্বতি--স্বতির উপাদ্দান-__শিক্ষণ--- 

সহজে শেখা-ধারণ-_ পুনরুভ্রেক-_-পরিচিতি--স্মরণ 

ক্রিয়ার সর্ত-_অন্থযঙ্গ-'উত্তম স্থৃতিশক্তি--স্মরণ- 

ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ--অভ্যাসের ছার স্মরণ ক্রিয়ার 

উন্নতি কি সম্ভব ?--স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা-_ 

নবম অধ্যায়-মনোযোগ- মনোযোগের পরিসর, মনো- 

যোগের বিকর্ষণ 

_ প্রত্যাশিত মনোযোৌগ-মনোযোগের প্রতস্ততি-_ 

মনোযোগের অবধারক- মনোযোগের ব্যক্তি 

নির্ভরহেতু--মনোযোগ ও আগ্রহ__মনৌযোগের 
শ্রেণীবিভাগ 

ফশম অধ্যায়-__পরিসংখ্যান 
ফ্রিকোয্সোন্সি বণ্টন_-পরিসংখ্যা বছভুজ- কেন্ত্রীয 
প্রবণতা মিন, মিডিম্লান ও মোড? বিস্তৃতির পরিমাপ 
__গড় বিচ্যুতি, আদর্শ বিচাতি, সহপরিবর্তন 

একাদশ অধ্যায়_-মনোযোগের পদ্ধতি__ব্যক্তি নির্ভর 
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শঅথন্ম জপ্র্যাক্স 

মনোবিজ্ঞান_ মন ও আচরণের বিজ্ঞান 
( 8৪5০1701085 ৪0007 01 হাও100 00. 761081901: ) 

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! £-মনোবিজ্ঞান শব্দটির মধ্যেই মনোবিজ্ঞানের 
সংজ্ঞ। নিহিত আছে । মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান। কিন্ত মন কি, একে ত 

আমর! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি না । কোথায় আছে মন ? 

এর স্বর্ূপই বাকি? পৃথিবীর গাছপাল! পাহাড়, পর্বত, শব্ধ, গন্ধ, রূপ, রস 

প্রভৃতি যেভাবে আমদের পঞ্চ ইন্জ্রিয়ে ধর] দেয়, সেভাবে মনকে আমর] জানতে 
পারি না। কিন্তু আমার মন আছে। যে 'মন ভালবাসে, হাসে, কাদে, ব্যথ 
অন্গতব করে, আনন্দ লাভ করে এ ত অন্ৃভূত সত্য ।-_কিন্ত মন থাকলেই 
তহবেনা তাকে জানব কেমন করে? এই মনকে জানার জন্য মনোবিজ্ঞানী 
নানা আলোচনা করেছে ।- 

আমার মনকে শুধু আমিই জানি। অন্যের মনকে জীনবৰ কেমন করে ? 
অন্যের আচরণ দেখে তার মনকে জানার চেষ্টা করতে হয়। এই জন্ত 
মনোবিজ্ঞানী বলেছেন মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণের বিজ্ঞান। বিভিন্ন 

অবস্থায়, বিভিন্ন পরিবেশে জীব বিশেষ আচরণ করে থাকে । সেই আচরণ 

দেখে তাকে জানতে হবে। অতএব এককথায় বলতে গেলে বিভিন্ন পরিবেশে 

মানুষের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে জীবের মনকে জানাই হল মনের 

বিজ্ঞান। অতএব মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আমর! একদিকে জানার 

চেষ্টা করব মন কি, কি উপাদানে তৈরী, আবার অন্য দিকে জানব বিভিন্ন 
পরিবেশে জীব কিরূপ আচরণ করে। এই মনকে জানার জন্য মনোবিদগণ 

নানা আলোচনা করেছেন। নিচে সেগুলে। দেওয়। হল :-- 

(১) অতীতকালে গ্রীক সভ্যতা তার জ্ঞান বিজ্ঞানের গরিমায় পৃথিবীর 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমন লাভ করিতে সমর্থ হয়েছিল। তখন মনোবিজ্ান ছিল 
দর্শনের অস্তভুক্তি। প্লেটো, এ্যারিষ্টুল, ডেকার্টে (108908789 ) প্রত্ৃতি 

গ্রীক দার্শনিকগণ বললেন, মনোবিজ্ঞান হল আত্মার বিজ্ঞান (8015709 ০$ 
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৪০] )। তাঁর] বললেন মনোবিজ্ঞানে শুধু মনকে জানলেই হবে না মনের উৎস 

আত্মীফে জানতে হবে। আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা সমস্ত চেতনার উৎস, 

্রন্ষনত্তীর এক জ্যোতির্ধয় প্রকাশ। গ্রীক দার্শনিকগণ বলেন এই আত্মার 
উৎস ও রহস্তকে জানাই হুল মনোবিজ্ঞানের কাজ। তারা মনের উপরে স্থান 

দিলেন আত্মাকে । 

কিন্ত এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়া যায় না। মনোবিজ্ঞান কখনই অধিবিষ্ঠা 

বা দর্শনের অস্তভূ্ত নয়, মনোবিজ্ঞান হল একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। কিন্ত 

এই সংজ্ঞা মেনে নিলে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের অস্তভু'ক্ত করতে হয়। 
তারপর গ্রীক দীশনিকগণ বললেন মনোবিজ্ঞান হল আত্মার বিজ্ঞান। কিন্ত 

আত্মা কি? বিভিন্ন দার্শনিক আত্মার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সংজ দিয়েছেন। 

তাছাড়া মনোবিজ্ঞান হল বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান। পবীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ প্রতাতির 

সাহায্যে মাচ্ুষের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু আত্মা ত 

ইন্ছ্িয়াতীত। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের দ্বারা তাকে জান! সম্ভব হবে কেমন 

করে? পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যাকে জানা যায় ন! তাকে ত বিজ্ঞানও 
বলা ধায় না । মনোবিজ্ঞানে মানুষের আচব্বণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোচন! 

করা হয় পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে । কিন্তু আত্মাকে জানবার উপায়ই 

বাকি। | 

(২) লক, হিউম, স্পেনমার প্রসৃতি ইংরাজ দার্শনিকগণ প্রতিবাদ করে 
বললেন, মনোবিজ্ঞান হল মনের বিভ্ঞীন (9015006 01772300 )। মানসিক 
ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পেলেই মনকে জানা হল। এই সংজ্ঞা দেখা গেল 

গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মনের বাস্তব অস্তিত্ব কোথায় যে মনকে বুঝব। 
মন বলতে আত্মাকেও বুঝতে পারি, আবার মনের অবস্থাকেও বুঝতে 
পার্বি। মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে যন বলতে পারি। অতএব মনোবিষ্ভা মনের 

বিদ্যা এ সংজ্ঞাও অসম্পূর্ণ বয়ে গেল। তারপর মনোবিজ্ঞান মানুষের বাহিক 

আচরণ ও দৈহিক ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার আলোচন1 করে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের 

এ সংজ্ঞা মেনে নিলে দহিক ক্রিয়াকলাপের আলোচনাকে মনোবিজ্ঞান থেকে 

বাদ দিতে হয় ।--এই সংজ্ঞার কোথাও মনোবিজ্ঞানকে বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা 

হয়নি! কিন্ত মনোবিজ্ঞান আঁদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। মানুষের আচরণ দেখে 
মনকে জানার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবে মাছুষ যেরূপ আচরণ করে যলোবিজান 
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সেইগুলিরই আলোচনা করে। নীতি দ্বারা তাকে সংশোধন করে আলোচন। 
করে না। তাছাড়া তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিও ত মনকে নিয়ে 
আলোচনা করে। তাহলে মনোবিজ্ঞানকে যদি মনের বিজ্ঞান বলে সংজ। 

দেওয়া হয় তাহলে এসব বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের তফাৎ কোথায়। 
(৩) এরপর দার্শনিক উইলিয়ম জেমূস বললেন মনোবিজ্ঞান হল চেতন 

অনের বিজ্ঞান (7695০৮০1065 1৪ 6 9015099 01 9078010081:999 )। 

চেতন মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয় বন্ত। 
এই সংজ্ঞাকেও মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা বলে মেনে নেওয়। যায় না। 

কারণ মনোবিজ্ঞান ত শুধু চেতন মন নিয়েই আলোচন1 করে না। চেতন মন 

ছাড়। মানুষের অচেতন মনও আছে। আজকের মনোবিজ্ঞানে মাছষের সেই 
অচেতন ( 00900801085") মনকে নিয়েও আলোচনা করে। তাছাড়া 

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাতেও স্পষ্ট করে বল। হয়নি যে মন হল বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান, 

নীতিবিজ্ঞান নয়। 

ব্যবহারবাদীবা (7939178510011868 ) এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা 
করলেন। তাদের অভিধানে মন, চেতনা এসবের স্থান নেই। জীবের 

বাহিক আচরণ দেখেই ব্যক্তিকে জানতে হবে। কিস্তু চেতনা ত ইন্ড্রিয়গোচর 

নয়, তবে তাকে জানব কেমন করে ! 

অপরদিকে ম্যাকড়ুগাল বললেন মনোবিজ্ঞানকে শুধু চেতনার বিজ্ঞান বললে 
চলবে কেন! মনোবিজ্ঞান ত শুধু ব্যক্তিমনকে নিয়েই আলোচনা! করে না, 

পশুমন, শিশুমন, অস্বাভাবিক মন নিয়ে আলোচনা করে। তার! ত নিজের 

মনে কি হচ্ছে বলতে পারবে না। পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তাদের 

আচরণ থেকে তার্দের মনকে জানতে হবে। মনোবিজ্ঞানের এ সংজ্ঞায় জীবের 

'আচরণ নিয়ে আলোচনার কোন নির্দেশ নেই। 

(৪) একদল মনোবিজ্ঞানী বললেন, মনোবিজ্ঞান চেতন মনের বিজ্ঞান হতে 

পারে, কিন্ত এই চেতন মনের গঠন ও ভার প্রকৃতি আবিষ্কার করাই হুল 
মনেবিজ্ঞানের কাজ । উগ্ত, (ভা) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ 

মেনে নিলেন। এদের মতবাদকে বলা হয় গঠনমূলক মতবাদ ( 9৮5০/03৪] 

চ৪3০1১০1০৪ )। উও্ড বললেন আমাদের বন্ত গ্রত্যক্ষণ, আবেগ স্থতি গ্রভৃতি 
অত্যস্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন । তার মতে 
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মান্থধের চেতন মনের ছুটো দিক আছে। প্রথম হল সংবেদন যা নাকি 

বছিজগত থেকে আসে, আর দ্বিতীয়টি হল অশ্থভূতি। এই অনুভূতি আমাদের 
নিজত্ব। তাঁরা বললেন সংবেদন হুল সবচেয়ে সবল অভিজ্ঞতা । প্রাথমিক 

অহ্ভূতির মধ্যে তিনি ফেললেন “গ্রীতিকর ও অগ্রীতিকর অন্ভূতিগুলিকে । 

উণ্ড বললেন এছাড়া আরোও ছুজোড়া প্রাথমিক অনুভূতি আছে, তা হল 
উত্তেজিত হওয়! ও শাস্ত হওয়া; হাল ধর] এবং হাল ছেড়ে দেওয়া! ( 6109 

69096 ৪১00. 1618560 )। এই সমন্ত অন্থভূতি ও সংবেদন মিলে আমাদের 

মন গঠিত। যেমন ধর আবেগ, আবেগের একদিকে আছে সহান্থৃভৃতি, 
অপরদিকে আছে দৈহিক পবিবর্তন। যেমন আরাম অনুভব করিলে হাসি, 
দুঃখ পেলে কীাদি, বাগ হলে দ্াতমুখ খি"চিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করি, মুখ 

চোখ লাল হয়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস নিই ইত্যার্দি। উও্ড বললেন মানুষ কি 

করে না আলোচন1 করে, আলোচনা করতে হবে তার অভিজ্ঞতার। নেকি 

করে দেখার দরকার নেই, তার চেতন মন কি উপাদানে গঠিত তাই দেখতে 

হবে। 

(৫) কাধ্যধন্মী মতবাদ (85200610081 ৪০1,০01) :__গঠনমূলক মতবানদীরা 

বললেন চেতন মনের গঠন বিশ্লেষণই হল মনোবিজ্ঞান। মনের ক্রিয়া এবং 

মনের উপাদান সম্বন্ধে তারা আলোচনা করেন। আর একদল মনোবিজ্ঞানী 

বললেন, €চেতনমনের কার্যকলাপ সম্ন্ধে জ্ঞান দান করাই হল 
মনোবিজ্ঞানের কাঁজ। মানুষ কি করে কেন করে এবং কেমন কোরে করে 

এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মনোবিজ্ঞান্কে । মানুষ যে কেবল জানতে 
চায়, ইচ্ছা করে তাই নয়, সে অনুভব করে এবং আবেগ ও বুদ্ধির সাহায্যে 

অনেক কাঁজ করে। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তাহলে দাড়ালো মনোবিজ্ঞান হল 

চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ । 

৯/(৬) চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ হল মনোবিজ্ঞান এ মতবাদও কিন্ত বেশীদিন 
টিকিল না। এই মতবাদ আক্রান্ত হল ছুদ্িক থেকে। ওয়াটসন প্রভৃতি 

ব্যবহারবার্দীরা প্রতিবাদ করে বললেন মনোবিজ্ঞান হুল জীবের আচরণের 
বিজ্ঞান (12850101085 28 629 90197899 ০% 7091,8-্108)। তিনি বললেন 

মনোবিজ্ঞানকে শুধু চেতনার বিজ্ঞান কেন বলব? প্রাণীদেরও মনোবিজ্ঞান 
আছে। মানুষের ব্যবহার এবং প্রাণীদের ব্যবহার নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা 
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করে। এদের পরিক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তববর্শনের স্থান নেই, বাইরের ব্যবহারের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ । এ মতবাদে স্ংবেদন, প্রত্যক্ষণ, 

আবেগ প্রভৃতির স্থান নেই। উত্তেজক উপস্থিত করিলেই জীব সেই উত্তেজকে 
সাড়া দেয় এবং তান্থযায়ী ক্রিয়! করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কেবল উত্তেজক ও 

প্রতিক্রিয়া, শিখন এবং অভ্যাসই হল এই মনোবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু । 

ব্যবহারবাদীদের মতে, এই উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া ( 9610001039, 

£581001289 ) দ্বার! মাষের সব ক্রিয়ারই ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে। সংবেদন, 

আবেগ প্রভৃতি এই প্রতিক্রিয়া ছাড়া! কিছুই নয়। উত্তেজকই এই সংবেদন 

জাগায় এবং তখন আমরা তার প্রতিক্রিয়া করি । ব্যবহারবাদীরা চেতন, মন, 

কল্পন। প্রভৃতি সব বাদ দিলেন। চিন্তা সম্বন্ধেও তার! বললেন চিস্তা হল 

নিজের কাছে কথা বলা, কোন উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া! মাত্র । তারা নৈর্বক্তিক 

পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন; অস্তদর্শনের কোন মৃল্যই দিলেন ন1। 

এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেন বহু মনোবিজ্ঞানী । তাঁরা বললেন, 

মনোবিজ্ঞান যদি ব্যবহারের বিজ্ঞান হয়, যদি মনের বিজ্ঞান না হয় তাহলে 
ত দেহবিজ্ঞান পড়লেই হত। যনোবিজ্ঞানের পৃথক অস্তিত্বের কি প্রয়োজন? 

আর একদল বললেন মনোবিজ্ঞান শুধু নৈর্বক্তিক পদ্ধতিতে মনকে জানার 

চেষ্টা করে, কিন্তু অন্তদর্শনের সাহায্যেও ত আমরা মানুষের মনকে জানতে 
পারি। ওয়াটসন আবেগকে বলেছেন দেহিক পরিবর্তন। আমাদের চোখ 

ধিয়ে জল পড়ে বলে আমরা কার্দি। আমর] চেষ্টা করি, ভুল করি, আবার 

অন্যভাবে চেষ্টা করি। কিন্তু এসব মতবাদ গ্রহণ যোগ্য নয়। অর্ত্দৃষ্টির 

সাহায্যে আমরা যা কিছু শিখি, তাই স্থায়ী হয়। আবার আবেগ কেবল 

দৈহিক পরিবর্তন নয়। চিস্তাঁও খুব জটিল প্রক্রিয়া, কেবল নিজে নিজে কথা 
বল। নয়। 

ব্যবহারবাদীর] মানুষের জটিল জীবনকে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার ছকে 
বেঁধে ফেলেছেন। কিন্ত মানুষ ত শুধু যন্ত্রনয়, তার ইচ্ছা আছে, অনিচ্ছা 
আছে। এসবের ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানীরা করতে পারেন নি। ব্যবহারবাদীরা 

বলেন পরিবেশের দাবা ব্যক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তাঁও সত্য নম্ঘ। 

পরিবেশের প্রভাব বাক্তিকে যেমম একদিকে প্রভাবান্বিত করে, অপরদিকে 
সেইরূপ ব্যক্তিও তার ইচ্ছা ছার! পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 
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আমাদের সব কাঁজকে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া ছকে ফেলা যায় না। 

উদ্দীপক প্রয়োগ করলে মাশুষ প্রতিক্রিয়া করে না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা 
প্রভৃতির দ্বান্না তার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই তার প্রতিক্রিয়া 
বৈচিত্রাপূর্ণ। 

(৭) এর উত্তরে উদ্দেশ্যবাদীরা (02098159 ৪01)001 ) বললেন, মানুষ 

সব উত্তেজকে সাড়া দেয় না। তার প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ 
বর্তমান থাকে । ম্বাকড়ুগাল এই উদ্দেশ্ঠবাদীদ্দের একজন । তিনি বললেন 

মানুষের সব কাজের পেছনে আছে একটা উদ্দেশ । মানুষের কতগুলো সহজাত 

সংস্কার আছে, এই সংস্কার বশেই সে ক্রিয়া করে। যেমন আত্মরক্ষার 

প্রবৃত্তির জন্ বিপদ দেখলে পলায়ন করে। অতএব ম্যাকড়ুগাঁল প্রভৃতি 

উদ্দেষ্ঠবাদীদের মতে মনোবিজ্ঞান হল উদ্দেশ্যমুখী ব্যবহারের বিজ্ঞান 
' (708501,0109£5 15 609 90190089 ০01 10031100916 081.9510102 )। 

মাকড়্গালের মতে জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। তাই জীৰ 
নির্জীব পদার্থের মত যাস্ত্িক ক্রিয়া করে না। জীব নিজের উদ্দেশ্ত সাধনে 
সচেতনভাবে ক্রিয়া! করে। তাই জীবের ব্যবহার আলোচন! করতে গেলে 

তার উদ্দেশ্টকে জানতে হবে। 

ম্াকড়ুগালের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে তিনি মান্ৃষের মনকে স্বীকার 

করে নিয়েছেন। জীবের ব্যবহার লক্ষ্া করে তার মনকে জানাই হল 
মনোবিজ্ঞানের কাজ। 

তিনি জীবের ব্যবহার থেকে জীবকে জানার কথা বলেছেন। মন চেতনা, 

আত্মা প্রভৃতি কতকগুলি শব্ধের আশ্রয় নেননি । তারপর তিনি মনো" 

বিজ্ঞানকে কেবল মানুষের ব্যবহারের মধ্যে সীমিত করে বাঁখেননি। সমস্ত 

প্রাণীর কথাই বলেছেন। ম্যাকড়ুগালের সংজ্ঞা থেকেই জানা গেল যে 
মনোবিজ্ঞন অতীন্দ্রিয়। ইন্জিয়াতীত নয়, মনোবিজ্ঞান হুল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান | 

সাধারণ বিজ্ঞানের মতই মনোবিজ্ঞানের সাধারণ স্ত্র আবিষ্কার করা যায়। 

অতএব পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলি থেকে ম্যাঁকডুগালের সংজ্ঞাকে অনেকট! 
ক্রটিমূক্ত মনে হয়। 

(৮) উ্ডওয়ার্থ ম্যাকড়ুগালের মতবাদের আর একটু সংস্কার কনে বললেন 
মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির কাধ্যকলাপকে তার পরিবেশের পটভূমিকায় আলোচন। 
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করে। তার মতে মানুষের যেমন দেহ আছে সেইরূপ মনও আছে। মানুষের 

বাবহার তার মানসক্রিয়ারই বহিপ্রকাশ। মানুষের এই ব্যবহারকে তার 
পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচন! করতে হবে। 

রা তিনি বললেন মনোবিজ্ঞান হুল পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির 
কাধ্যকলাপের বিজ্ঞান (72959৮0108৮ 19 609 991977968 01 09 ৪০615161939 

01 006 10015101739] 1 1019,6100 60 1019 9051:070079106 ) | 

এই সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ম্যাকড়ুগাল ব্যক্তির কার্ধা- 

কলাপকে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নিলেন। মাসুষের কার্ধ্যকলাপের 
আলোচনার একটি উপযুক্ত পথের নির্দেশ দিলেন। উডওয়ার্থ ব্যক্তির মন 
বা আচরণ কোনটাই বাবহার করেননি । তিনি বললেন বাক্তির কার্ধ্য- 
কলাপকে তার পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে জানতে হবে। কাধ্যকলাপের অর্থ 

অনেক ব্যাপক । কাধ্যকলাপ বলতে কল্পনা, চিন্তা, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি 

জ্ঞানমূলক কাধ্যকলাপকে বোঝায় আবার আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি অন্থভূতি- 
মূলক কাধ্যকলাপকেও বোবায়। অপরদিকে হাটা, চলা, কথা বলা, কাঁজ 
করা প্রভৃতি পৈশিক ক্রিয়াকেও বোঝায় । এইভাবে ব্যক্তির কার্ধাকলাপকে 

তিনি একটি ব্যাপকতর অর্থ দিলেন। 

এই সংজ্ঞাতে স্বীকার করে নেওয়া হল যে মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিজ্ঞান নয় । 

পরিবেশ কথাটির উল্লেখ করে তিনি বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যে একটি 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা শ্বীকার করে নিলেন । তিনি ব্যক্তি কথাটির ব্যবহার 

করে সমগ্র ব্যক্তি সত্বাটির কথা বললেন । দেহ ও মন এই ছুইএর সমন্বয়েই 

ব্যক্তির সট্টি। অতএব উডওয়ার্থের সংজ্ঞায় ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়া ও 

দৈহিক প্রক্রিয়] ছুই প্রকার আচরণকেই স্থান দেওয়া! হল। 
(৯) জমগ্রভাবাদ ( 3986918 079০ ) :--তিনজন জার্মান মনোবিদ 

কফকা (80209 ), কোহলার (:01১197 ) ও ওয়ার্দিমার (91000910061) 

এই মতবাদ প্রচার করলেন। তারা বললেন মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু এগুলি বিচ্ছিষ্ন মানসিক ক্রিয়। নয় 

তীরা বললেন আমরা যখন কিছু প্রতাক্ষণ করি, তখন সমগ্র ভাবেই করি। যন 
কতগুলি খণ্ড ভগ্াংশের সমষ্টিমাজ্জ নয়, মন হল একক । মন তাই বিচ্ছিন্নতার 
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মধ্যে লমগ্রকে দেখে । সংবেদ্ন কতগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদান মাত্র নয়, বাইরের 

উত্তেঞ্জন। ইন্জিয়কে উদ্দীপ্ত করার সময় বিচ্ছিন্ন উপাদদানই থাকে কিন্ত ইন্দ্রিয় 
থেকে সংবাদ বহন করে ন্গামু যে মুহূর্তে মস্তিফে পৌছায়, সেই মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন 
উপাদান সংবেদনগুলি মিলিত হয়। একেই সমগ্রতাবাদীগণ বলেছেন 

গঠন (79866920,)) সংবোধনগুলি মস্তিষ্কে নিজেরাই গঠিত হয়। সবৰ 
জিনিষকেই আমরা বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সম্পূর্ভাবে দেখি। তিনটি 
রেখা-সমন্বিত একটি ভ্রিভুজকে ত্রিভুজ হিসাবেই আমরা দেখি, তিনটি পৃথক 
রেখাকে নয়। 

এরা অন্তদর্শনকে বাবহারবাদীদের মত অস্বীকার করেননি । তারা 

বললেন মানুষের ব্যবহারকেও যেমন আমর! লক্ষ্য করব, সেইরূপ তার অস্তরের 
অভিজ্ঞতার (110097 95091791009) সম্বন্ধে জানবো । কোহলার বললেন 

বুদ্ধি বলতে কেবল চেষ্টা করা ও ভুল করা ( 6181 & 9207 ) নয়, বুদ্ধি হল 

অস্ত্র 10918)6)। সমস্ত বিষয়টি গভীরভাবে প্রত্যক্ষণ করে বা অর্তদৃষ্টির 
সাহায্যে আমর! সহজেই আয়ত্ত করতে পাৰি । 

সমগ্রতাবাদীদের কাছে পরিবেশের দাম অনেক । তাঁরা বলেন পরিবেশ 

ঘ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমর! আমাদের সম্বন্ধে সচেতন হই। স্থৃতরাং 

সমগ্রতাবাদীদের মনোবিজ্ঞান হল মনের সমগ্র-মুখীনতা ধর্দের গতি পরিণতি 

লক্ষ্য কর]। 

(১০) ডাঃ মিগমণ্ড ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এক যুগাস্তকারী প্রতিভা ১ 

তার বিভিন্ন মতবাদ মনোবিজ্ঞানীর্দের মধ্যে এতদিনের ধারণা বিপধ্যস্ত করে 

তুলল। তিনি বললেন মন ত শুধু চেতন মন নয়) চেতন মন মান্গষের মনের 

একট] সামান্য অংশ মাত্র। তিনি মনের তিনটি স্তর বিভাগ করলেন *-- 
(১) চেতন মন (0০0802058 20100) (২) অবচেতন মন (:9-0070991008 

2719), এবং অচেতন মন (07007080109 20170) | প্রাত্যহিক জীবনে 

আমরা কত অভিজ্ঞতা অঞ্জন করি, সে সব সঞ্চিত থাকে অচেতন মনে। 

আমাদের অভিজ্ঞতার সামান্য অংশই চেতন মনে থাকে । অতএব এই মনকে 

জানতে হলে অচেতন মনের ধহস্য উদযাটিত করতে হবে। এই মন জানার 

জন্য ফ্রয়েড কতগুলি পদ্ধতির কথা বলেছেন যেমন মন সমীক্ষণবাদ। 

£€785০1)0 &0915815) | ব্যক্তিকে হিপ্লোটাইজ করে অজ্ঞান করে দেওয়া হয় 
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'"এবং তার মনের কথা জানার জন্য নান প্রশ্ন করা হয়। তিনি অবাধ অন্ষঙ্ক 

(8:99 8৪9০0088100) পদ্ধতির কথ! বলেছেন, এতে ব্যক্তিকে কথা বলতে বল! 

হয় এবং প্রসঙ্গ ক্রমে সে যা ব্যক্ত করে লক্ষ্য করা হয়। ফ্রয়েডের এই সব 

'পদ্ধতি অন্থস্থ লোকদের জন্য বলে তার মত অনেকে গ্রহণ করেন নি। 

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচন। 

করলাম। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনকে উচ্চাসন দিয়েছে। একদিকে 
মনোবিজ্ঞান মনের গতি প্রকৃতি ক্রিয়া! প্রক্রিয়াকে যেমন জানার চেষ্টা করবে, 

অপরদিকে মানুষের বাবহারকেও সে পর্যবেক্ষণ করবে। দেহ ও মন উভয়কে 

জানাই হল মনেবিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু মন হল একক, নিজেই নিজের 

মধ্যে সম্পূর্ণ। অতএব একক সেই সন্তাটিকে জানতে হবে। মনোবিজ্ঞানে 
আমরা সমগ্র মানুষকে জানব, তাঁর ব্যবহার ও গতি প্রকৃতি দেখে। 

মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান ? 
(19 7085০170106 ৪ 80197809 ? ) 

এতক্ষণ আমর! মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় মনের আঁলোচনাই করেছি, এখন 

দেখতে হবে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিন । প্রথমে আমরা বিজ্ঞান কি আলোচনা 

করব পরে দেখবো মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা । 

বিজ্ঞান হল স্থপরিকল্পিত স্থসংবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান কোন এক শ্রেণীর বস্ত 

সম্বন্ধে সাধারণ সুত্র আবিষ্কার করে। মনোবিজ্ঞানও মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া 
এবং তান বহিপ্রকীশ। মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি মানস. ক্রিয়ার হু নিয়ম আবিষ্কার 
করে। 

পদার্থ বিদ্যা, বসায়ণ বিছ্যা প্রভৃতির স্তায় মনোবিজ্ঞান ও বস্ত নির্ভর বিজ্ঞান, 

নীতিবিজ্ঞান (21010086159 ৪019:009) নয়। তবে পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতির 

বিষয়বস্ত বহির্জগতে বিছ্যমীন কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয় মন, আমাদের 

অন্তলোৌকে তার অবস্থান । মনোবিজ্ঞান বাস্তব বিজ্ঞান, অর্থাৎ নীতি বিজ্ঞানের 

মত অবাস্তব নয়। মনে যা ঘটে, সেই বাস্তব ক্রিয়ার অনুশীলন হল মনো- 

বিজ্ঞানের কাজ। ্ টু 

বিজ্ঞানের পদ্ধতি হুল পর্ধবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সুত্র আবিফার রা সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ (17019757008) বিজ্ঞান নৈর্বক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মনৌবিজ্ঞানেও 



১০ . ' মনোবিজ্ঞান 

পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি কর! ছয়। মনোবিজ্ঞানেও নৈবক্তিক পরীক্ষণ 
আছে, ব্যভিদ্র আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করে এই পরীক্ষা হয়ে থাকে । কিন্ত 

মনোবিজ্ঞান যে হেতু ব্যক্তি নির্ভর, ব্যক্তিমানসকে জানার জন্ত তাই মনোবিজ্ানে 
অর্তদর্শনের লাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে 1 অতএব মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি লব 
সময় নৈর্ব্যক্তিক নয় । 

প্রত্যেক বিজ্ঞানের দুই শাখা :--(১) পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান 
(07502157052051) (২) এবং ফলিত বিজ্ঞান (47001199 ৪০197896)। পরীক্ষা - 

মূলক বিজ্ঞানে নানাবিধ পরীক্ষণের দ্বারা বিবিধ সুত্র আবিফার করা হয়। 
মমোবিজ্ঞানেও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (105097177920061 10850001085) ও. 

ফলিত মনোবিজ্ঞান (400190 708501)01085) আছে। তবে মনের পরিধি 

স্থদূর প্রসারিত বলে পদার্থ, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতির চেয়ে মনোবিজ্ঞানের শাখা 
অনেক বেশী। 

বিজ্ঞান বস্তকেন্দ্রিক কিন্তু মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি কেন্দ্রিক । ব্যক্তি মানস এবং 

ব্যবহার পর্ধীলোচনা কর। মনোবিজ্ঞানের কাজ । বিজ্ঞানে বস্তকে বিশ্লেষণ কর 

হয় এবং সংশ্লেষণ কর] হয়। মনোবিজ্ঞানেও মানপিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ (8198]- 

৪8৪) এবং সংশ্লেষণ (৪5106139918 ) আঁছে। শনোবিজ্ঞানে একক মনকে নিয়ে 

আলোঁচন1 কর! হয় বলে, একে বিশ্লেষণ ও সংগ্লেষণ কর] হয়ে থাকে ।। 

বিজ্ঞানের কাজ হল বিশেষ রূপে জ্ঞান দান, বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপরিউক্ত আলো- 

চনার পর আমর বলতে পাবি মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞান । এর বিষয় বস্ত পৃথক হতে 
পারে, কিন্ত মনোবিজ্ঞানও মনের বিশেষ জ্ঞান দেয় । মনোবিজ্ঞান অবাস্তব নয়, 
বিজ্ঞানও তা নয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানে পরীক্ষার জন্ত পরিসংখ্যান শাস্ত্রের 

সাহাধ্য নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানেও ব্যক্তি মানস ক্রিয়া পরিমাপ কর 

হয় পরিসংখ্যানের সাহায্যে । বিজ্ঞান জাগতিক বস্তনিচয়কে নিয়ম শৃঙ্ঘলে 

বীধবার চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞান মনের গতি প্রকতির নিয়ম বীধবার 

চেষ্টা করে। কিন্তু মন গতিশীল, অজর জোতির্ময় সত্বা, তার প্রসার দ্িগস্ত- 
বিস্তৃত। এই জটিল মানস সত্তার নিয়ম আবিষার করা সহজ নয়। ব্যক্তিতে 

ৰাক্তিতে পার্থক্য বিষ্যমান, মনোবিজ্ঞান এই পার্কোর মধ্যেও এঁকোোর সন্ধান 
করে। বিজ্ঞানে সমাজের প্রশ্ন আসে না, দেশ কালের ব্যবধান নেই। 'বৈজানিক 
অত্য চিন্বকাঁলের সত্য, কিন্ত মনোবিজ্ঞানে সমাজের প্রভাব অস্বীকার করবার' 
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উপায় নেই। তাই মানস ক্রিয়াকে তার পরিবেশের মধ্যে বিচায় করতে হয়। 
সমস্ত বিজ্ঞানের সঙ্গেই দর্শন জড়িত। দর্শন না হলে বিজ্ঞান হয় ন1। 
দার্শনিকগণ প্রথমে দার্শনিক মতবাদ দেন, বিজ্ঞান সেগুলি পরীক্ষা করে সত্য 
নিরূপণ করে। মনোবিজ্ঞানও সেইরূপ দর্শন শান্তর সঙ্গে জড়িত। তাই বলে 

মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের শাখা বললে ভুল হবে। পদার্থ বিদ্যা যেমন দর্শন নয়, 
মনোবিজ্ঞানও সেইরূপ দর্শন নয়। 

মনোবিজ্ঞান বস্নিষ্ঠ বিজ্ঞান। নীতিবিজ্ঞানের মত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। 

পদ্দার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যা্দিও বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান । 

অতএব আমর] মনোবিজ্ঞানকে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বলতে পারি। প্রাক্কৃতিক 

বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য থাকলেও মনোবিজ্ঞান “হুনিশ্চিতরূপে 

বিজ্ঞান । | 

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (95801906 95869 ০? 78০০০1০£5 ) 

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হ'ল মন। এই মনের উপর সামাজিক ও প্রাকৃতিক 

প্রভাব ক্রিয়া করে থাকে । পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর অত্যধিক । 

মনের প্রসার বহু বিসভৃত। মনের চিস্তা করবার ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা আছে, 

অনুভূতি আছে। দেহের প্রভাবও মনের উপর কম নয়। দেহ ও মনেব্ 
আকৃতি ও প্রকৃতি আবার মাহ্ুষের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে ।-_মাহষের বুছি 
আছে, ম্তি আছে এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন আছে।, 

মনের অভিব্যক্তি ছুই প্রকারের (১) ম্বাভাবিক মন এবং 
(২) অন্বাভাবিক মন। মানুষের শুধু চেতন মন নয়, অচেতন মনও আছে। 

অতএব অত্বভাবী মনকে হুস্থ কর! যায় কিভাবে তাও মনোবিজ্ঞানে আলোচিত 

হয়। 

মনের বিষয়বস্ত আলোচনায় অগ্রসর হতে গেলে মনের সঙ্গে জড়িত এই 

সমস্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে হুবে। 
(১) মাহ্ছষের মনের প্রকাশ ঘটে তিনটি ক্রিয়ার ভ্বারা-চিস্তন, অনুভূতি 

ও ইচ্ছা । প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্ত ধারণা ও যুক্তি প্রভৃতি চিন্তন ক্রিয়ার 
অন্তর্গত। অহতূতি সরল হতে পারে, জটিল হতে পারে। আবেগ হুল 
জটিল অনুভূতি । এচ্ছিক ক্রিয়া, স্তঃদ্ুর্ড ক্রিয়া, সহজাত ক্রিয়া, ভাবজ 
ক্রিয়া, অভ্যাস প্রভৃতি ইচ্ছার অন্তর্গত 
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(২) ম্বান্থষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব জাছে; বংশগতিরও প্রভাব 

কম নয়। পরিবেশ আবার প্রতিক হতে পারে, সামাজিক' হতে পাগ্ে। 
অতএব বংশগতি ও পরিবেশ মনোবিজ্ঞানের একটি বিষয়বস্ত |. 

(৩) মনোবিজ্ঞান আবার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তিত্ব হ'ল 
একটি সামাজিক সংজ্ঞা । মানুষের চিস্তা, ভাবনা, বুদ্ধি, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি 
সমাজ নির্ধারিত বহুগুণের সমাবেশে ব্যক্তিত্ব নিরূপিত হয়। অতএব ব্যক্তিত 

কাকে বলে, ব্যক্তিত্বের শ্রেনী বিভাগ, ব্যক্তিত্বের উপর দৈহিক প্রভাব, 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষদ্ববন্ত । 

আবার মানুষে মাহুষে পার্থক্য থাকতে থাবে। বুদ্ধিগত পার্থকা, ব্যক্তিত্বের 

পার্থকা, সমাজগত পার্থক্য, দেহগত পার্থক্য ইত্যাঁ্দি বছ পার্থক্য মনোবিজ্ঞানের 

আলোচ্য বিষয় হতে পারে । . ব্যক্তিগত পার্থকোর পরিমাপ হয় কিভাবে তাও 

মনোবিজ্ঞানকে জানতে হুবে। 

(৪) মানুষের সহজাত সংস্কার মানুষের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। 

অতএব সংস্কার কি, সংস্কার মান্গষের জীবনে কতখানি ক্রিয়া করে; সংস্কারকে 

মান্য কাটিয়ে উঠতে পারে কি না, সংস্কার কয়প্রকার ইত্যাদি সম্বদ্ধে জানতে 
জ্ববে। 

(৫) মাহুষের বুদ্ধি আছে, তাই নে জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 

বুদ্ধির স্বরূপ কি, বুদ্ধির প্রকাশ হয় কি ভাবে, বুদ্ধির পরিমাপই বা করা যাবে 
কেমন করে তাঁও মনোবিজ্ঞানে আলোচন। করতে হবে। 

(৬) মানুষের মধ্যে আগ্রহ আছে, মনোযোগ আছে। আগ্রহ আছে 

বলে মাছষ কাজে মন দেয়। এই আগ্রহ বহু প্রকারের হতে পাবে । মনোঁষোগ 

ও আগ্রহ কিভাবে পরস্পর জড়িত হতে পারে) মনোযোগের স্বরূপ কি, 

কোন কোন অবস্থ! মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দায়ী, মনোযোগের 

পরিমাপ হয় কিভাবে ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। 
(৭) মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় লন্বদ্ধ বর্তমান। এই 

সম্পর্কটি সম্বন্ধে জীনতে হবে। আবার মানুষের মস্তিষ্ক বা ন্নায়ৃতন্্ তার বুদ্ধি; 
ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। পঞ্চ ইন্জিয়ের নায়ুর দ্বার! মাহ্ছষের মানপিক এবং 

বাহক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । অতএব পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা জানতে 
হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। 
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একেই বলে মংবেদন বা প্রাথমিক অস্থভূতি। এই সংবে্দন, তার শ্রেণীবিভাগ 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হতে পারে। 

(৮) মনোবিজ্ঞান কি? মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত কি, মনোবিজ্ঞানে 
মনকে জানার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয় ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্ত | 

(৯) মানুষের মন সুস্থ হতে পারে, অসুস্থ হতে পারে। মানুষের চেতন 
মন আছে, অচেতন মনও আছে। এই অচেতন মনকে উদঘাটিত করে 
উন্মাদ রোগের চিকিৎ্পা কিভাবে করা যেতে পারে, কিভাবে স্থস্থ মন গড়ে 

তোল! যায় ইত্যার্দি মনোবিজ্ঞানে আলোচন! করতে হবে। | 

(১*) মান্য যেমন মনে রাখে, সেইরকম ভুলেও যায়। মাহুষের 

নিত্য নৃতন অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতা ম্থতি-ভাগ্ডারে সংরক্ষিত 
হয় কিন্ত চেতন মন বর্তমানকে নিয়ে ক্রিয়া করে, অচেতন মনে অতীত ঘটনার 

স্বৃতি রক্ষিত হয়। তাই মানুষ ভুলে যায়। মানুষ ভুলে ঘায় কেন, কিভাবে 
পঠন-পাঠন অত্যেদ করলে সে কম ভুলবে ইত্যাদি বহু কিছু মনোবিজ্ঞানীকে 

জানতে হবে। 

(১১) শিশু যখন জন্মায় তখন দেহ, মন প্রভৃতি থাকে অপরিপক, 
ধীরে ধীরে তার জীবন কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, জীবনটি তাঁর ধাপে ধাপে বিকশিত 

হয়। ্থুস্থ মানুষ গড়ে তুলতে হলে শিশু জীবনকে জানতে হবে, শিশু-জীবনের 
বিকাশের ধারাটি জেনে, একটি সুস্থ দেহ ও মনের মানষকে গড়ে তোলা যায় 
কিভাবে ইত্যার্দিও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । 

(১২) শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহীর্্য। অতএব কিভাবে শিক্ষা 

দান করতে হবে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মতবাদ 

প্রভৃতি জানতে হবে। 

(১৩) অমনোবিজ্ঞানে একদিকে যেমন মনের বিভিন্ন তত্ব সম্বন্ধে জানতে 

হবে, অন্যদিকে সেইরূপ ফলিত মনোবিজ্ঞান আছে, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান 
আছে। ফলিত মনোবিজ্ঞান বহু প্রকারের, মনোবিজ্ঞানের শাখা অনেক কারণ 

মনের প্রসার দিগস্ত বিস্তৃত। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে কিভাবে মানসিক 

ক্রিয়ার পরিমাপ করা যায় তা জানতে হবে। এই পরিমাপের জন্য পরিসংখ্যান 

শান্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অতএব একজন মনোবিজ্ঞানীকে পরিসংখ্যান 
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শান্ত্েও জান লাভ করতে হবে। অতএব পারসংখ্যানও মনোবিজ্ঞানের 

বিষয়বস্ত হতে পাবে । 

এক কথায় মানুষের মনের পরিধি বহু বিস্তৃত অতএব মনের সঙ্গে 
জড়িত যা, কিছু সবই হবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। মানুষের একক মন 
আছে আবার সমাজ মনও আছে। সামাজিক মনকেও জানতে হবে। 

শিল্পে, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানকে জানার দরকার আছে। মনোবিজ্ঞান বহু শাখায় 
বিভক্ত । দেহতত্ব প্রভৃতি সব কিছুই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হতে পাবে। 

মনোবিজ্ঞান ও গ্রীকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থক্য-_ 
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মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হ'ল মন। আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 

হুল কোন জড় পদার্থ বা প্রাণী বা উত্ভিদদ। মনোবিজ্ঞান ও প্রার্কতিক বিজ্ঞানের 
পার্থক্য আলোচন! করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কি। 

তারপর মনোবিজ্ঞান প্রাকৃতিক কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড় পদার্থের বিজ্ঞান, প্রাণী বা উত্ভিদও এই বিজ্ঞানের 

বিষয়বস্ত হতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, সংশ্লেষণ, 

বিশ্লেষণ এবং আরোহ ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি গ্রহণ কর! হয়। প্রকৃতির একরূপতা 

এবং স্থষ্টির মধ্যে কার্ধযকাঁরণ সম্বন্ধ বিচ্যমান ; এই ছুইটি স্তর ও প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান শ্বীকার করে। উগ্ু প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ তাই মনোবিজ্ঞানকে 

প্রীরূতিক বিজ্ঞান বলতে চেয়েছেন। 

কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব মনোবিজ্ঞানের 

বিষয়বস্ত হ'ল মন, কোন জড় পদার্থ নয়। এই মন চিন্তা করে, ইচ্ছা করে 
এবং অনুভব করে। পরিবেশ এই মনকে প্রভাবিত করে। জড়পদার্থ 

একরূপই থাকে, তাকে ইচ্ছামত পৰীক্ষাগারে পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন 

পরিবেশে তার প্রক্কৃতি পরিবতিত হয় না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 

মনকে জানার জন্য পরীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও তা সহজ নয় বা কৃতিম 
পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না। মনোবিজ্ঞানেও মন জানার জন্ত 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্তায় পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। 
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কিন্তু যেহেতু মন ব্যক্তি কেন্তিক, নিজে ছাড়া নিজেয় মনকে জান! যায় না) 
সেইজন্য যনোবিজ্ঞানে অন্তদর্শনের সাহায্য গ্রহণ কর! হয়্। প্রার্কতিক 
বিজ্ঞানে অন্তবর্শন নেই। 

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা আলোচন! প্রসঙ্গে আমর] দেখেছি অনোবিজ্ঞানে 

মনকে জানতে হলে মাছষের ব্যবহার দ্বেখে জানতে হুয়। মানুষের বাবহার 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ গোচর হলেও মন অপ্রত্যক্ষগোচর | ব্যবহার 
"দেখে এই অপ্রভ্যক্ষগোচর মনকে জানার কাঁজই হু'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা নিবীক্ষাগুলি যাস্ত্রিক উপায়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। 

কিন্ত মনোবিজ্ঞানে মনের অবস্থা সর্বদা একরপ থাকে না; পরিবেশ ইত্যাদি 
তাকে প্রভাবিত করে বলে শুধু যান্ত্রিক পরীক্ষা মনোবিজ্ঞানে অচল। আবার 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে সমস্ত পৰীক্ষা হয় তা পরীক্ষক ভেদে বিভিন্ন হতে 

পারে না। কারণ প্রার্কতিক বিজ্ঞানের ক্ত্র অঙ্কের মত?) যে কেউ তার 
পরীক্ষা করুক ন] উত্তর হবে একই । কিন্ত মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষকের ব্যক্তি 

মনের প্রভাব আসছ্ছে পারে । অতএব মনোবিজ্ঞানকে আমর! বিজ্ঞান বললেও 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে পারি না। 

মনোবিজ্ঞানের পরিসর (9০০০০ ০৫ 785০৮১০1085 ) 

মনোবিজ্ঞান মন নিয়ে আলোচনা করে। মনের প্রসার বন বিভ্ভৃত। 

মন বন্থবিধ ক্রিয়া! করে, আবার কেবল মানুষের মন নয়, প্রাণীরও মন আছে। 

প্রাণী মনকে নিয়েও মনোবিজ্ঞানী আলোচনা! করে। মানুষ ও তার সমাজ 
সন্বদ্ধে মনোবিজ্ঞানকে জানতে হুবে। মানুষের মন সুস্থ হতে পারে, অসুস্থ 

হতে পারে। অন্থস্থ মন নিয়েও মনোবিজ্ঞানকে আলোচনা করতে হয়। 

আঙ্জকাল সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও জীবনযাত্র। 

প্রণালী জটিল হয়ে উঠেছে। তাই শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি অন্তান্ত ক্ষেত্রেও 
মনোবিগ্ভার সাহাধ্য নেওয়া হচ্ছে। এখন আমরা সংক্ষেপে মনোবিজ্ঞানের 

কয়েকটি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করব। 

(১) সাধারণ মনোবিজ্ঞান ( 997067%] 78501১01085 )---সংবোন, 

প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, কল্পনা, অন্থভৃতি, আবেগ, ক্রিয়া, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, 
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সহজাত ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া বুদ্ধি, মনোযোগ, স্বতি, বিস্বাতি ইত্যাি 
মনোবিজ্ঞানের স্তভূক্কি। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পদ্ধতি এর বিষয়বস্ত। 

(২) দেহতন্ব মনোবিজ্ঞান (05৪19102198 2৪ড1801085 )--- 

মনোবিজ্ঞানের এই শাখা মস্তি, দাুতন্্, ইন্জরিয়গ্রন্থি এবং পেশী সম্বন্ধে জান 
দান করে। দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । ঘ্েহের যে যে অংশ 

মনকে জানার কাজে সাহায্য করে, সেই অংশগুলি অর্থাৎ ন্সাযুতন্ত্, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, 

এবং গ্রন্থি ও গ্রস্থিরদ এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 

(৩) পশু মনোবিজ্ঞান (4:517081 চ85০৮.০1085.)--পশুর সহজাত 
সংস্কার, শিক্ষন প্রভৃতি নিয়ে এই মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। পশু 

মস্তি ও স্সামুতন্্ সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা আমাদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে 

অনেক ধারণ] করতে পারি। 

(9) শিশু মনোবিজ্ঞান (0110 চ৪5০1১01085)-_মনোবিজ্ঞানের আর 
একটি শাখা হুল শিশু মনোবিজ্ঞান । শিশুর মানপসিক ও শারীরিক ক্রমবিকাশ, 
সমাজের সহিত শিশুর সামন্স্ত স্থাপন, শিশুর বুদ্ধি, আবেগ প্রকাশ ভঙ্গী, শিখণ 
পদ্ধতি, মানসিক স্বাস্থ্য, অসুস্থ শিশু মন প্রভৃতি শিশু মনোবিজ্ঞানের আলো- 

চলার বিষয়। 

(৫) শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (710908610081 7৪5০০1০৪ ) স্বল্প 

সময়ে বৃদ্ধি সহকারে শিক্ষা করলে পাঁঠ্য বিষয় কিভাবে স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, 
মনোবিজ্ঞান লেই সব প্রণালী বলে দেয়। শিশুমনকে জেনে নিয়ে, তার মনের 

উপযোগী করে শিক্ষাদানের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। শিশুর আগ্রহ 

স্তির জন্ত, মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান নানাবিধ 
উপায়ের নির্দেশ দেয়। | 

(৬) সমাজ মনোবিজ্ঞান ( 9০০18] 72৪5০70108$ )--মানুষ সমাজবদ্ধ, 

জীব; তাই তাকে জানতে হলে সমাজকে জান প্রয়োছন। সমাজ মন হল 
দলগত মন। সমাজ মনোবিজ্ঞানে একদ্দিকে আছে ব্যক্তি মন, অপরদ্দিকে 

আছে দলগত মন । সমাজ মানুষের প্রয়োজনে স্থষ্ট । সমাজকে জানতে হলে 
জানতে হবে.কেন মানুষ সমাজে বাস করে, কিরূপে জনমত গঠন করে । জন- 
মত কিন্ধপে প্রভাবিত হয়, জনগণের নৈতিক মন গঠনের নিম্পম কি প্রত্ৃতি. 
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প্রশ্নের সমাধান দের বাজ মনোবিজ্ঞান । পরিবেশের সঙ্গে সমাজেক এবং 
দলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নন্বদ্ধে জান দেয় এই বিজ্ঞান । 

৯/৫৭) শিল্পতস্বগত মনোবিজ্ঞান (10950391 7550১01085 )--শিল্প 

শুধু যন্ত্র বা উপাদান দ্বারাই গ্রস্ত হয় নাঁ। যে শ্রমিক বা কর্মী এই উৎপাদনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ভাদ্ের মূল্যও কম নয়। এই মনৌবিজ্ঞানের বিষয় 
হুল এই সব শ্রমিক মন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন কচি ও প্রবৃত্তি” 
বাদনা আকাজ্ষা! লইয়া একজ্রে বান করে। শ্রমিক যন্ত্র নয়, তার মন আছে, 
দুখ দুখ আছে, ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে। অতএব কর্মী নিয়োগ, কর্মী- 
দেব স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক প্রয়োজন প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের অন্তভূ্তি ৷ 
শ্রমিকরাও নমাজবদ্ধ জীব, সমাজের পরম্পরের সঙ্গে পরম্পর সম্বন্ধ নিরূপণ 

করাও এই বিজ্ঞানের কাজ । একঘেয়ে কাজে শ্রমিকদের মানসিক তৃপ্তি ব্যাহত 

হতে পারে । একজন শ্রমিক কতক্ষণ কাজ করলে তার স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকবে 

এই সব আলোচনা করে এই মনোবিজ্ঞান । মালিকও তরদন্থরূপ ব্যবস্থা! 

অবলম্বন করতে চেষ্টা করে, শ্রমিকদের আনন্দদানের জন্য খেলাধুলা প্রত্ৃতির 
বাবস্থা করে। 

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যের প্রয়োজন আছে। এই মনোবিজ্ঞান 
এই সৌহার্দ রক্ষা করার জন্য করনীয় উপদেশ দান করে। শ্রমিক নিয়োগের। 
সময় ব্যক্তির যোগ্যতা নিরূপণ, তার কোন কাধ্যের প্রতি অন্থরাগ বা বোক, 

ইত্যাদি পরিমাপের জন্য এই মনোবিজ্ঞানের সাহাধ্য নিতে হগন। মগ্যপান, 
ধূমপান, চ। ও কফি পান প্রভৃতির কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা৷ যায় শিল্পগত, 
মনোবিজ্ঞান থেকে । 

(৮) পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান ( 77506:1792065] [285০৮১০1০৫5 ) 

অন্যান্য বিজ্ঞানের হ্যায় মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষাগারে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে 

নানাবিধ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । 

(৯) অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (4000022581] 285০1১০108৮ )-- 
অনুস্থ বা অত্বাভীবিক মন নিয়ে এই বিজ্ঞান আলোচন। করে। স্বাভাবিক ও 

অন্বাভাবিক মনের সীমারেখা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। একজন এক বিষয়ে 
অস্বাভাবিক হতে পারে, আবার অন্ত ব্যাপারে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ হ্বাভাবিক, 

২ 
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হতে পারে । তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় ব্যবহারের সাধারণ মানের থেকে 
খুব বেশী দুরে ঘে চলে যায় তাঁর মন হুল অস্বাভাবিক । মানিক বিকার 
গ্রস্তদ্দের. যেমন আমরা অন্বাভাবিক মনের অস্তভুক্তি করি, সেইরূপ যাদের 

বাতিক আছে বা মাথায় ছিট আছে তাদের বলি অন্বাভাবিক । আবার 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাঁও অস্বাভাবিক । 

এই মনোবিজ্ঞানের আবার ছুটো দিক আছে । একদিকে মানমিক অনুস্থ- 

তার কারণ অনুসন্ধান করা এবং অপরধিকে হল অন্থুস্থতার চিকিৎসা! কর।। 

(১০) অপরাধী মনের বিজ্ঞান (0:10017081 ৪85০,০1০85 ) মাঘ, 

কেন অপরাধ করে, খুন করে, চুবি করে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেয় এই 

মনোবিজ্ঞান । এই মব অপরাধের প্রকৃত কারণ এবং অপরাধ দৃরীকরণের উপায় 
বলে দেয় এই মনোবিজ্ঞান । তাছাড়া অপরাধীকে খুঁজে বার করতেও এই 

মনোবিজ্ঞান সাহাঁধ্য করে। 

(১) গ্বানিতিক বিজ্ঞান (185০10209৮5 ) মাঁনপিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার 
পরিমাণের পরিমাপ করাই হল এই বিজ্ঞানের কাজ। এইজন্য পরিসংখ্যান শান্তর 
এই মনোবিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। 

(১২) তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান (0020:087:86159 7285০৮০০10পড় ) 

এই বিজ্ঞান মানসিক গতি প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করে। এই 

বিজ্ঞানে মনুষ্যেতর কোন জীবের সঙ্গে মানুষের তুলনা কর! হয়। 

(১৩) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান (0113108] 785০1১01০85 ) এই 
মনোবিজ্ঞান মনের অসুস্থতার কারণ নিয়ে আলোচন1! করে । আবার রোগের 

চিকিৎসার চেয়ে বড় কাঁজ হল রোগ নিবারণ । মানদিক রোগ যাতে না হয় 
তার জন্ত আমর] এই মনোবিজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করে থাকি । 

(১৪) বৃতিমুলক মনোবিজ্ঞান (91989107081 7১852০1985 ) 

মনোবিজ্ঞান আজ মানুষকে তার পরবর্তী জীবনের বৃত্তি বেছে নিতে সাহায্য 
করে। শিক্ষকতা বৃত্তি ধার! গ্রহণ কহেন তারা সকলেই মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। 

অনেকে আবার মনের চিকিৎসা করেন। অনেকে আবার বৃত্তি নির্বাচন 

করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকেন এবং উপদেশও দেন, আবার অনেকে 

গবেষণ। কাজে নিযুক্ত থাকেন। 
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মনোবিষ্ভায় সুপৃ্ডিভ (759:50051 7685০০198286 ) সরকারী কাজে 
অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে এবং সিভিল সাভ্ডিস পত্ীক্ষকের আসনে এইসব 
মনোবিজ্ঞানীদের নিযুক্ত কর] হয়। 

. উপবে উল্লিখিত উপায়ে মনোবিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ কর! হয়ে থাকে । 

আর এক প্রকারেও মনোবিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে | এই মতে 

মনোবিজ্ঞানের ছুইটি শাখা :-€১) বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান এবং (২) কজিত 
মনোবিজ্ঞান । বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বিকে 
মন দেয় এবং ফলিত মনোবিজ্ঞান মানসিক অসুস্থতা নিবারণ করে, অন্ুস্থতার 

চিকিৎসা করে এবং শিক্ষা শিল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান করে। 

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যখন মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক পাঠ্য বিষয় 

বলে নিপ্ধীরিত হল, তখন বিশ্তদ্ধ মনোবিজ্ঞান নিয়েই মনোবিদগণ ব্যস্ত 
থাকতেন। বর্তমানে ফলিত মনোবিজ্ঞানের চর্চা বল প্রচারিত। ফলিত 

বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রসার লাভ করেছে। বিশেষ করে পরিসংখ্যান শান্ের 

সাহায্যে এই বিজ্ঞানের গতি খুব ভ্রুত। 

অভিজ্ঞভার বিশ্লেষণ (95099190069 80915599) 

প্রথমে মনোবিজ্ঞানকে ধার! বললেন চেতন মনের অভিজ্ঞতা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
আলোচনা করতে হবে। জেম্ল উড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ অবয়ৰবাদী। 
জেমস বললেন- আঁমর1 বহির্জগতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যেমন সচেতন থাকি 
সেইরূপ চেতন থাকি আমাদের চিস্তা ও অহ্ৃভূতি সম্বন্ধে । চেতনার অভিজ্ঞতা 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমাদের এই ছুই দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। 
উত্ডের মতে আমাদের যত কিছু অভিজ্ঞতা, বহির্জগতের প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, আবেগ, 

উদ্দেশ্ঠ প্রভৃতি জটিল এবং এগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন । উগ্ডের মতে চেতন 
অভিজ্ঞতা ছুই প্রকার £-_সংবেধন যা! বহির্জগত থেকে আলে এবং অন্থভূতি 
যা থাকে আমাদের অন্তর্পোকে £ শব, গন্ধ, স্বাদ, বং স্পর্শ প্রভৃতির সংবেদন 

প্রাথমিক সংবেদন। এগুলি হ'ল সবচেয়ে দবল অভিজ্ঞতা) যতক্ষণ ন। 

এগুলি অনুভূত হচ্ছে। প্রাথমিক অহ্ভূতি হ'ল গ্রীতিকর ও অগ্রীতিকর 
অনুভূতি । উও্ড আগে দু'জোড়া প্রাথমিক অনুভূতির কথা বললেন। এগুলি 
হ'ল উত্তেজিত হওয়া ও শান্ত হওয়া, দৃঢ়বদ্ধ হওয়া! ও শিখিল হওয়া । এইসব 
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উপাদানগুলির সংমিশ্রণ নানাভাবে হয়। যেমন আবেগ হ'ল একটি যৌগিক 
অভিজ্ঞতা | ইহা অচ্থভূতি ও সংবেদন এই তুই উপাদানে গঠিত । মনোবিজানী 

টিচেনার উত্ডের মতের পরিপোষণ করলেন । তিনি বললেন আগে গঠন. 
তারপর তার ক্রিয়া । চোখের গঠন আগে বর্ণনা! করে তারপরই ত তাৰ ক্রিয় 

সম্বন্ধে আলোচনা! করব। 

উ্ড বললেন প্রতিটি অভিজ্ঞতাই জটিল; বিশ্লেষণের পর যখন চেতন, 

অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি পাওয়! গেল তখন সেগুলি আবার সংশ্লেষণ কর! হ'ল 

কেমন করে? পথে এক ব্যক্তিকে দেখে তোমার পরিচিত বলে মনে হু'ল। 

যুক্তির দিক থেকে দেখলে বোকা যাবে যে এ হল যৌগিক অভিজ্ঞতা । 
অবয়ববাদীদ্দের মতে এই বিশ্লেষণ'যথেষ্ট নয় । তীর দেখেন স্বতির থেকে 

অভিজ্ঞতার কতখানি আসে। এটী কি অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিমৃত্তি না 
পরিচিতির কোন অন্থৃভূতি ? সংযোজনের ুত্রগুলিও (189 0৫ 8৪900181020) 

তার জানবেন । 

অভিজ্ঞতার এই উপাদানগুলি জানবার জন্য পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের সঙ্গে 
তীবা অস্তরর্শনকেও স্থান দিলেন । অস্তার্শনের বিবরণে কেবল যখার্থ ঘটনাগুলি 

বিবৃত হবে; অস্তরর্শনে অর্থ আরোপ করা চলবে ন1। 
চেতন অভিজ্ঞতার বিঙ্লেষণে দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হুবে। 

একটি হ'ল উপাদান কি এবং কেমন করে সেগুলি সংশিষ্ট হয় । 
ক্রিয়াবাদীরা বললেন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে কি করে, কেন করে এবং 

কেমন ভাবে করে জানতে হবে । মাঙ্গুষ ষে শুধু ক্রিয়া করে তা নয়; সে ইচ্ছ। 

করে এবং অন্ুভবও করে। তাদের মতে চেতন অভিজ্ঞতাকে জানবার জন্য দেহ- 
তত্বকে জানতে হবে, তারপর বিভিন্ন পরিবতিত অবস্থায় পরীক্ষণ করে ও শেষে 

অন্তর্ধরশনের সাহায্যে অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। 'যেমন আমরা 

সকলেই দেখি কিন্তু কেমন করে দেখি এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে চক্ষন্রিয়ের 
গঠন সম্বন্ধে জানতে হবে। কিন্তু এই উত্তর হ'ল আংশিক । আমর! রাগ করি 
কেমন কবে জানতে গেলে আংশিক উত্তর পাব আ্যাদ্িন্তাল গ্রন্থির ক্রিয়! 
সন্ধে জানলে। শুধু দেহতত্ব জানলে মানদিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কর! 
যায় না। 

বিভিন্ন প্রকার অবস্থায়ও পরীক্ষা! কর! যায়। যেমন একজন ব্যক্তিকে 
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একটি কাজ করতে দেওয়াহল। কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে হয়ত 
সে কাজটি করতে পারে কিন্তু অন্য অবস্থায় পারে না। এখিংহস সাঁছেবের 
স্মৃতির পরীক্ষা এ বিষয়ে একটি উৎতরুষ্ট উদাহরণ । অর্থহীন সিলেবল অভি- 

ক্ষার্থীকে মুখস্থ করতে দেওয়ার পর সময়ের ব্যবধান যত দীর্ঘ হয় ভূলে যাওয়ার 
হারও তত বেদী হয়। শেখার পর ঘুমিয়ে নিলে যনে খাঁকে বেশী। এই 
পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা কেমন করে হয় ইত্যাদি উত্তর পাওয়া যায়। আর একটি 
পদ্ধতি হ'ল অন্তররর্শন। অভিক্ষার্থাকে একটি উদ্দীপন! দেওয়া হয় এবং তার 
সংবেদনের একটি বিবরণ চাওয়া হয়। এই প্রচেষ্টাকে বলে 20588০৫ ০ 
00107598100 বা ছাপ দেওয়ার পন্ধতি। চর্ম সংবেধন লাভের জন্য বন্ধর 

আকৃতি, ওজন, আয়তন, ঠাণ্ডা, গরম, মন্থণ প্রভৃতি বু ছাপ (10079:999100 ) 

দেওয়া হয়। এইভাবে চারটি প্রাথমিক ত্বক সংবেদন পাই, যেমন উষ্ণতা, 
শৈত্য, যন্ত্রণা ও চাপ। এই বিশ্লেষণ সম্ভব হয় ত্বকের প্রত্যেকটি বিন্দুতে ঠাণ্ডা, 

গরম ইত্যাদি সিলিগাঁর ঠেকিয়ে 
তিন প্রকারে অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পাবে । একটি অবশ্বব- 

বাদীদের পদ্ধতি অপর ছুটি হ'ল ক্রিয়াবাদীদদের পদ্ধতি । ) অবয়ববাদীদের 
মতে চেতনার অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ এবং সংঙ্লেষণ করে অভিজ্ঞতার 

উপাদান সংগ্রহ করা হয়। চিকাগোর ক্রিয়ারাদীরাও চেতন মনের 
অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে পক্ষপাতী কিন্তু তাদের মতে শুধু গঠন বা 
উপাদান জানলেই হবে না, পরিবেশের সঙ্গে মানছষের ব্যবহারে 

উপযোজন হয়। পরিবেশ প্রাকৃতিক হুতে পারে, আবার মামাজিকও হতে 
পারে। এই মতবাদের প্রাথমিক তথ্য হুল চেতন অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় তথা 

হ'ল চেতনার ক্রিয়া। একে বলতে পারি সেকে্ারী ক্রিয়াবাদ। 

00981078 
1. 1991196 28ড০১,০1০£5 900. 0180098 168 9001799. 

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচন। কর। 

2, বল০জা আ০০]৭ 500. 2911)6 72850,01085 ? 1৪ 26 ৪ 8019096 ? 
9866 9880109, 

মনোরিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও, মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? তোমার উত্তরের 

স্বপক্ষে কারণ নির্দেশ কর। 



২২ মনোবিজ্ঞান 

৪, ০ ৮০919 500. 1116 00 061109 2৪০১০1০৪৩ 9 0820 

ত্০০ 01809 16 81006 16) 06092 90019088 (008 829 08880. 929 

00981580101) 01 18068 ? 

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। জড় বস্তকে ভিত্তি করে যে বিজ্ঞান গড়ে 

উঠেছে তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানকে কি এক স্তরে ফেলতে পার ? 

4. 15 0801801065৪, 086018] 80191009 ? 96969 79890178 11) 

৪8210000101 5007 910997-, 

মনোবিজ্ঞান কি প্রাকৃত বিজ্ঞান? তোমার যুক্তির ন্বপক্ষে কারণ দাঁও। 
8. 10966205178 009 09110101010) ০0 780101085 8৪ ৪ 

80191)06 01 001190101081)993 , 

চেতনার বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দীও। 

6. 77001761906 6009 ₹1618 ০ 96:0০৮02%] 9200. 01006107081 

121) 01901081965. 

অবয়ববাদী ও ক্রিয়াবাদীদের দৃষ্টিতঙ্ষির পরিচয় দাও । 
7, 09618 00৪ ৪0)9০6 008692: 0£ 7৪5০0০010£5. 

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত কি? 
8. 72০জা ০0010 00. 80815898309719009 ? 

অভিজ্ঞতাকে তুমি কিরূপে বিশ্লেষণ করিবে? 

9. 1065 51078 00688 100668 00. £-- 

90:19008 ০0 0000010393)988 ) 10100610081192) 50000181181), 
17000982151 185০1001085, 0880)৯] 5019009. 

টীকালিখ :--অবচেতন মনের বিজ্ঞান, ক্রিয়াবাদ, গঠনবাদ, শিল্পে মনো- 

বিজ্ঞান, গ্রাকৃতিক বিজ্ঞান। 



ভিভীক্ম অজ্ঞান 

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ 
€ 0868 ০1 1১৪7০180198 1 01075016109 01176) 

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোঁবিজ্ঞানের কাধ্যকারিতা অত্যস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । শতাব্দী পূর্বে মনোবিজ্ঞানের শৈশবে তার কার্ধযকারিত৷ 
বিশেষ ছিল না। বিভিন্ন গবেষণার মধ্য দিয়ে তখন মনোবিদগণ কেবল 

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন হৃত্র আঁবিষারে ও পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ু বুদ্ধির বিভিন্ন পরীক্ষার আবিষ্কার ও বিকাশের 
পর থেকে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকটি দ্রুত প্রদার লাভ করে। 

তারপর থেকে মনোবিজ্ঞানকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার 

চেষ্টা স্থুক হয়। অধুনা মনোবিদদের অধিকাংশ মনোযোগ ও সময় 
মনোবিজ্ঞানকে কাঁজে লাগানোর চেষ্টায় ব্যয়িত হচ্ছে। সম্প্রতি যে সব 

ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে সেগুলি হ'ল শিক্ষা শিল্প, 

চিকিৎসা, সমাজ, আইন ও অপরাধ, সামরিক বিভাগ, গারস্থাজীবন 
ব্যবসা প্রভৃতি । 

নীচে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্যকারিতা 
সম্বদ্ধে আলোচনা করা হ'ল। 

(১) শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা| [0৪6 ০৫ চ৪৮- 
০৮010£€% 28 07050896102] শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে বু অমশ্তার সম্মুখীন 

হতে হয়। মনোবিজ্ঞান সেই সমস্যা সমাধানে সাহাধা করে। শিক্ষার্থীকে না 
জেনে শিক্ষার্দীন কার্ধ্য কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে ন1। অধুনা শিক্ষকের 

ঘন্থ তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নামে মনোবিজ্ঞীনের একটি বিশেষ শাখা 
গড়ে উঠেছে । শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কিন্তু এক নয়। শিক্ষা 

মনোবিজ্ঞান একটি মৌলিক বিষয়? প্রয়োজন মত এতে মনোবিজ্ঞানের সাহাষ্য 
নেওয়া হয়ে থাকে। 



২৪ যনোবিজান 

হুসম্পূর্ণ শিক্ষার জন্ত মনোবিজ্ঞান নানাভাবে সাহায্যে কযে। 
প্রথমতঃ শিক্ষককে জানতে হবে শিশু মনকে । শিশুর দৈছিক ও মানসিক 

ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর নে জানতে পারবে কোন বয়দে 

শিশুর বুদ্ধি। আবেগ, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি কি ভাবে পরিবন্তিত বা 
বিকশিত হয়। শুধু ক্রমবিকাশ নয় শিশুর সম্পূর্ণ মনটিকে জেনে তবে শিক্ষককে 
অগ্রসর হতে হবে। 

এই মন জানার কাঁজে অগ্রমর হলে সে দেখতে পাবে চঞ্চল শিশ্ত_ 

মনকে সহজে কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ ধরে রাখা খুবই কঠিন। মনোযোগ 
সহজেই বিচলিত হয় কিন্তু শিশু মনকে ধরে রাখার উপায় মনোবিজ্ঞান বলে 
দিয়েছে । শিক্ষার্থীর মনকে ধরে রাখার জন্য পাঠ্য বিষয়ে শিশুর আগ্রহ 

আনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হুবে। শিশুর আবেগ, বুদ্ধি_ 

প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে শিক্ষক সহজে মে আবেগকে ন্থুপথে . 
পরিচালিত করতে পারে । বুদ্ধিকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারে । 

বংশগতি ও পরিবেশ শিশুমনকে প্রভাবিত করে। বংশগতি সম্থ্ধে 

শিক্ষক শিশুর পরিবেশের দিকে দৃি দিতে পারে। উপযুক্ত পারিবেশ- 
স্্রি করে নিলে শিশু বংশগতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে । 

শিশুর বুদ্ধি ও ক্ষমতা জেনে নেওয়ার জন্য বুদ্ধি প্রভৃতির পৰীক্ষা 
করে নিতে হবে। যে বিষয়ে শিশুর যোগ্যতা ও ক্ষমতা বেশী সে: 

বিষয়ে তাঁকে পড়ানর ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিশুর বুদ্ধি বেশী“ 
'তাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়ে তার সে বৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে হুবে। 

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হলে শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানের 

সাহায্য নিতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞান বলে দেয় কিভাবে, কোন পদ্ধতি অবলঘ্বন করলে 
হচার শিক্ষা সম্ভব হবে। শ্তধু শুফ বিষয়গুলি তাকে মুখস্থ করালে হবে না। 
শিক্ষায় আগ্রহ আনার জন্ত তাকে সচেষ্ট হতে হবে। আগ্রহ স্থা্ট করতে 
গেলে শিশুকে তার জীবনের লক্ষ্য সম্প্ধে সচেতন করতে হবে । মনোযোগ 

আকর্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্ঘন করে শিশুর পাঠে মনোযোগ আনতে 
হবে। দুরূহ বিষয়গুলিকে কিভাবে পড়লে শিশু ভাল মনে রাখতে পারবে 
তাও শিক্ষকের জান! থাকে। হক্প সময়ে কিভাবে বিষয়গুলি দীর্ঘকাল মনে 



জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ২৫ 

বাখা যায় তার উপায় মনোবিজ্ঞান বলে দিয়েছে। সেই সব উপায়গুলি 
প্রয়োগ করলে শিশু অবলীলায় তার পাঠ্য বিষয় ষনে রাখতে পাঁরবে। 

ক্লান্তির সময় শিক্ষার্থাকে পাঠ করতে নেই, তাতে শক্তির অপচয় হুয়। 

তাই তার ক্লান্তি দূর করার জন্য মনোবিজ্ঞান নান! নির্দেশ দিয়েছে । একসঙ্গে 
বহক্ষণ শিশু এক বিষয় পড়লে ক্লাস্ত হতে পারে; সেইজন্য বিষয় পরিবন্তিত 
করে শিক্ষা দেওয়া ভাল। ক্লান্তি অপনোদনের আরও বিভিন্ন উপায় আছে। 

সেগুলি জেনে নিয়ে হু পাঠদান সম্ভব হবে। 

শিশুর কল্পনাপ্রবণ মনে পাঠ্য বিষয়গুলি স্থায়ী করার জন্য তার কল্পনাকে 

সুদুবপ্রসারী করতে হুবে। পাঠ্য বিষয়টি কল্পনার সাহাধ্ে দে যাতে মনে 
'ধঝে রাখতে পারে তার জন্ত শিক্ষককে সাহায্য করতে হবে। শিশুর 

চিস্ত1! শক্তি কোন পথে কিভাবে অগ্রনর হয় জেনে নিয়ে শিক্ষক তার চিন্তাধারা 

স্থদ্ট করতে পারে। 

অতএব মনোবিজ্ঞান শিক্ষাবিদ্কে সাহায্য করে শিশুমনকে জেনে নিতে ও 

বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দিতে। 

অধুন1 নান! পরীক্ষার দ্বার শিশ্তর ক্ষমতা, যোগ্যতা, বৃদ্ধি, বিশেষ 

'ক্ষমতা প্রভৃতি জেনে নিয়ে শিক্ষার্থার বিষয় নিবাচন করা হয়। কলেজে 
ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সমস্ত পরীক্ষা করে শিক্ষাথী তার উপযুক্ত বিষয়টি 
নির্বাচিত করতে পারে। 

গ্রস্থকারেরও মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক 

রচনাকালে শিক্ষন পন্ধতিগুলির দিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। 

শিক্ষককে শুধু হুস্থ যন নয় অনুস্থ মনের শিশুরও সন্মু্থীন হতে হয়। শিশুর 
মানসিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে অগ্রসর হতে হবে। এব জন্ত 
“মনোবিজ্ঞানী তাকে নাহ্ায্য কবে থাঁকে। 

(২) চিকিগুসায় মনোবিজ্ঞান ( 01:0308] 72৪5০৮০1০৪5 ) আধুনিক 

কালে বিকৃত মন্তিফের চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করবা হয়। 

অভীতকালে বিশ্বান করা হত যে অশরীরী আত্মার অস্তিত্বের জন্ক মানমিক 

বিকার দেখা দেয়। এই অশরীরী আত্ম! ঈশ্বর অথবা শয়তানের হতে পারে। 
'বোগাক্রাস্ত ব্যক্তির শরীর আশ্রয় করে অথবা বাইরে থেকে এই অপলরীরীব। 



২৬ | মনোবিজ্ঞান 

ক্রিয়া করে থাকে। হিপোক্রেট্স প্রথম বললেন যে মন্তিফের বৈকল্যহেতু 

মানসিক বিকার দেখা! দেয় । 

মস্তিষ্ক বিকৃতির সঙ্গে বহুদিন ধরে “ডাকিনী'র মায়া জড়িত ছিল।' 

মৃচ্ছা রোগের চিকিৎসায় এইজন্য তখন ডাকিনীকে বিতাড়িত করবার জন্য মন্ত্র 

ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হত। 

ফ্রয়েডের নিজ্ঞ্থন মনের আবিষ্কারের পর বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসায় 

এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। মাহুষের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ 

নির্ণয়ের জন্তয ফ্রয়েড এই নিজ্ঞান মনের আশ্রয় নিলেন। মানুষের সুখ দুঃখ 

অতৃপ্ত বাসন! প্রভৃতি নিজ্ঞন মনে অবদদযিত হয় এবং অবদ্মমিত বাসনার, 

বিকৃত প্রকাশ দেখা যায় তার আচরণে । মাহ্ষ অপরাধ করে, অপরাধের 

গ্লানি ভুলতে চায় ; কিন্ত এই গ্লানি পুঞতীভূত হয় নিজ্্ীন মনে। দীর্ঘদিনের 
অবদ্মনের পর কোন গভীর আঘাত বা শোকের পর মানুষ তার মস্তিষ্কের 
সামগ্রশ্য হারিয়ে ফেলে । ফ্রয়েডের পর এ্যাডলা'র ইউ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা 

বহু গবেষণার পর মানসিক চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানকে উচ্চাসনে তুলে 
ধরেছেন। 

মানসিক অন্ুস্থতার প্রকাশ হয় তাঁর অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে । 

মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা আবেগ প্রভৃতির বিকৃতির জন্য মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ 

করে । ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ প্রতিফলন অভিক্ষা, অবাধ অনুসঙ্গ 

পদ্ধতি, প্রশ্ন, শ্বপ্ন বিশ্লেষণ প্রভৃতি পরীক্ষার ছারা! বিকৃত মস্তি ব্যক্তির মনের 

রহুত্য উদঘাটনে প্রয়াসী হন। 

মানসিক বিকার প্রধানতঃ ছুই প্রকারের হতে পারে। (১) বাঁতুলতা 

(77859190819 ), (২) উন্মাদ (78507001095020518 )। হিঠিরিয়া, ভয়, 

বাতিক প্রভৃতি বাতুলতার অস্তভূক্ত। মনস্তাত্বিক চিকিৎসার দ্বার! এই 
বিকৃতির নিরাময় করা হয়। দিজোক্রেনিয়া, (০১8০00:91% ), ম্যানিক 

ভিপ্রেসিভ (08010 090:988:9 ) প্রভৃতি উন্মাদ রোগের উদাহরণ । 

মানসিক বিকার অন্জিত ও জন্মগত হতে পারে । 

বিকৃত মস্তিফ রোগের চিকিৎসা করেন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ( 01851081. 
728০0108156), মনোচিকিৎসক (85০7186286 ) ও ষন:সমীক্ষক- 
( 655০)987091786 )। 
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আজকাল অজীর্ণ, পাকস্থলীর ঘা প্রভৃতি বহু রোগের চিকিৎসায় 
মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া হয়। 

বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চিকিৎসক প্রথমে 
রোগীর অতীত ইতিহাস, তার বংশগতি, পরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ 
করেন। তারপর অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হবার! তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা 

হয়, শারীরিক কোন রোগ আছে কিনা । গ্রন্থি সংরক্ষণের অসাম্যতার জন্য 
তার মস্তিষ্কের বিকৃতি কি না পরীক্ষা করা৷ হয়। নায়বিক বৈকল্য, জন্মগত 

ব্যাধি প্রভৃতি নানা কারণে ব্যক্তির মানসিক বিকৃতি হতে পারে। 

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষা স্থুক হয়। বুদ্ধি পরীক্ষা করে: 
দেখ' হয় বুদ্ধির অভাবেই ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সামপ্ুস্ত স্থাপনে অক্ষম কি না। 
প্রতিফলন অভিক্ষা, রর্পার পরীক্ষা (73019০10801) 101 0106 6996 ), ডুয়িং 

ইত্যাদির পরীক্ষার দ্বারা রোগীর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে জেনে নেওয়া হয়। 

বৃত্তি পরীক্ষা, যোগ্যত।, বিশেষভাবে ক্ষমতার পরীক্ষা প্রভৃতি করা হয়। 

নান! পরীক্ষার সময়' সে লজ্জাশীল অথবা ভীরু, সহজেই সহযোগিত। করে 

কিনা, নহজেই হতাশ হয় কিনা প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয়। 
এসব পরীক্ষার পর চিকিৎসক মনোবিজ্ঞানী রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।' 

বারবার সাক্ষাতের পর রোগীর বিশ্বাস অর্জন করে তার মনের নাঁনা খবর 

জেনে নেন। 

এরপর চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী মানসিক রোগের চিকিৎসায় অগ্রসর হন। 

চিকিৎসার সময় প্রথমে সর্বপ্রকার ওঁধধ, ভিটামিন, ইনজেকসন প্রভৃতি 

দেওয়া হয়। বোগীর শারীরিক চিকিৎসা করে তাকে প্রথমে স্থস্থ ও নীরোগ 

করার চেষ্টা কর! হয়। মানসিক চিকিৎসার জগ্য সাধারণত্তঃ তার পরিবেশের 
পরিবর্তনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। 

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান শুধু মানসিক রোগ নির্ণয় ও নিরাময় করে তা নয় 

মানসিক রোগ নিবারণেও যথেষ্ট সাহায্য করে। কিরূপে স্থস্থ মন গঠন করা৷ 

যার তার নির্দেশ দেয় এই মনোবিজ্ঞান । বিরূপ পরিবেশে, তিক্ত অভিজ্ঞতায়, . 

অতৃপ্ত কামনায় শিশ্তর মনে যাতে মানসিক বিকার না জন্মায় তার জন্য 
মনোবিজ্ঞানী নির্দেশ দিয়ে থাকে। এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায়ও 

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট সাহাযা করে থাকে । 



নি ' মনোবিজ্ঞান 

শিল্পা মনোবিজ্ঞান 
(10005862281 85 0151০£% ) 

বিংশ 'শতাবীতে শিল্পের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের দাম অপরিসীম । শিল্প 
মনোবিজ্ঞান অর্থ নৈতিক অপচয় নিবারণ করে এবং সমাজের অপচয় বন্ধ করে। 
প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা শিল্পজগতে দেখা যায়। সেগুলি হু'ল (১) শ্রমিকের 

সম্তা, তার চরিত্র, বৃদ্ধি, বৃত্তিমূলক যোগ্যতা, কচি প্রভৃতি । (২) কাজের 

'মধ্ো নিহিত সমন্তা যার ওপর কাজের উৎকর্ষ নির্ভর করে। ক্লাস্তি, বিশ্রাম, 

শ্রমকাল প্রভৃতি এর অস্তভুক্ত। (৩) বাজারের সমহ্যা-_চাহিদা' এবং চাহিদা 
অনুযায়ী শিল্পপ্রব্য উৎপাদন-এর অস্তভূ্ত। 

শ্রমিক নিয়োগের সময় শ্রমিকের যোগ্যতা নিরূপণে শিল্প মনোবিজ্ঞানের 

পাহায্যের প্রয়োজন হয়। ন্বল্প সময়ে শ্বল্প ব্যয়ে এবং শ্রমিক শক্তির স্বল্পতম 

'অপচয়ে উতৎকষ্ট এবং বহুল উত্পাদন কিরূপে সম্ভব তা শিল্প মনোবিজ্ঞানী বলে 

দিতে পারে। র 

শিল্প মনোবিজ্ঞানে প্রথমে কাজটি বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোন কাজে 
কিরূপভাবে শ্রমিক অগ্রদর হবে, কাজের প্ররুতি প্রভৃতি । তারপর 

শ্রমিক মনের এবং ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা হয়। এর জন্য শ্রমিকের ক্ষমতা, 
যোগ্যতা, গুণাগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বিচার করে নেওয়া হয়। 

শ্রমিক নিয়োগের পর জানতে হবে শ্রমিক মনকে । শ্রমিক মনকে 

উৎফুল্ল রাখতে হবে। বিরূপ মনোভাব নিয়ে, নিরুৎসাহে কেবলম্ান্ 

'বেতনের জন্য কাজ করলে কাঁজ ভাল হয়না আবার শ্রমিক মনও র্লাস্ত হয়ে 

পড়ে। ক্লান্তি নানান্প হতে পাবে। অত্যাধিক দৈহিক পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত 

হুতে পারে, আবার একঘেয়ে কাজের জন্য র্লাস্তি আসতে পারে। রাস্তি 
অপনোর্দনের জন্য মনোবিজ্ঞান বিবিধ নির্দেশ দিয়ে থাকে । শ্রমিকের 

কাজে আগ্রহ উৎসাহ ও অস্থবিধা আনার জন্ত শ্রমিক মালিকের মধ্যে 

প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শ্রমের পন্থ বিশ্রাম, আমোধ-গ্রমোদের 

ব্যবস্থা থাকা দরকাঁর। শ্রমিকের শিক্ষার দিকে মালিককে যথেষ্ট নজর 

দিতে হবে। শিল্প মনোবিজ্ঞানীর সহায়তায় মালিক শ্রমিকের জন্য নুপরিবেশ 
গঠন করতে পারে। 
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শ্রমকাঁল নির্ণয়ের গবেষণা করে দেখা! গেছে অল্প সময় কাজ করলে 
উত্পাদন বেশী হয় না। কারণ কাজের শুরুতে উন্নতি বিশেষ হয় না; 

একে বলে গরম অবস্থা (781:00108 90 9090৮ )। কত লময় একজন, 

শ্রমিক কাজ করবে তা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতির উপর। সাধারণভাবে 
কোন হনির্দিষ্ট শ্রমকাল নির্ণয় কর] সম্ভব নয়। 

শ্রমকাল নির্ণয়ের পর শিল্প মনোবিজ্ঞান বিশ্রামফাল নির্ণয়ে সাহাধ্য করে।, 
বিশ্রাম্কাল যথেষ্ট না হলে শ্রমিক যে প্রকারে হোক বিশ্রাম নেবেই। 

বিশ্রামকাল কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। গুরু পরিশ্রমের পর বিশ্রাম 

বেশী হওয়া দরকার ) অল্প পরিশ্রমের পর ঘণ্টায় পাঁচমিনিট বিশ্রামকালই; 
যথেষ্ট। 

কারখানায় যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার । কারণ' 

অধিক্ষণ কারখানায় কাজ করার পর অক্সিজেনের অভাবে শ্রমিকের ক্লান্তি বরধিত 

হবে। 

বর্তমান শিল্পে শ্রমিক মালিকের বিরোধ একটি অন্যতম প্রধান সমস্তা ।' 

মনোবিজ্ঞানের সাহাধা নিয়ে মালিক শ্রমিকের সহিত প্রীতিকর সম্বন্ধ স্থাপন 

করতে পারে । মালিক যদি শ্রমিককে শোষণ করে অর্থ সঞ্চয় করতে চায় 

তাহলে শ্রমিক অসস্তোষ কিছুতেই কমবে ন1। শ্রমিককে উপযুক্ত বেতন, 

লভ্যাংশের উপযুক্ত অংশ প্রভৃতি দিলে এবং শ্রমিকের সৃখ স্থবিধার প্রতি 

মনোযোগী হলে শ্রমিক মালিকের মধ্যে অসন্তোষ থাকবে না । 

শিল্পের আর একটি দিক হ'ল বাজার । চাহিদা অনুযায়ী শিল্পন্রব্য শুধু 
পরিবেশন করলেই হবে না। আজকের দিনে শিকল্পদ্রব্য বিক্রয়ের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা দেখা যায়। শ্তধু উৎকুষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করলেই হবে না, 

আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে হবে। কি জাতীয় 

বিজ্ঞাপন দিলে তা জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণীয় হবে তা বলে দেবে শিল্প 

মনোবিজ্ঞান । 

বৃত্তি মনোবিজ্ঞান (০০৪০৪) 7১৪50701085) :-_-আধুনিককালে 

জীবনধারণের জন্য মাহুযকে বহু সমস্যার লক্মুখীন হতে হয়। বিশেষ বিশেষ 
শিল্পের জন্ত বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় । বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন 



৭৩০ পু মনোবিজ্ঞান 

প্রকার ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশের ফলে 
নৃতন সমস্যার উত্তব হয়েছে। বাক্তিতে বাক্তিতে পার্থক্য থাকার অন্ত 
মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বাক্তির ব্যক্তিত্ব, ঘোগাতা, ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপের 
প্রয়োজন হয়। 

শিল্পের বহু প্রসার এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কম্মা নির্বাচনে 
নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয়ে থাকে। বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বৃহুপবীক্ষা 

আছে। এই পরীক্ষার ছুটি উদ্দেশ্য নির্ববাঁচন এবং নির্দেশ্ধান। প্রথমটির 

ছারা যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়টি দ্বারা ব্যক্তি কোন 

বৃত্তি নির্ববাচন করবে সে সম্বদ্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ পাবার 
পর বাক্তি একটি বিশেষ বৃত্তি নির্বাচন করে সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে 

পারে। 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থকা দেখা যায়। এই পার্থকোর জন্যই বিশেষ শিক্ষা 

ব। বৃত্তি নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। যোগ্যতা ও ক্ষমতার দ্দিক থেকে ব্যক্তিতে 
বাক্কিতে পার্থক্য অত্যধিক থাকে । এই পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ব্যক্তিগত 
অভিক্ষা এবং সমষ্টিগত অভিক্ষা আছে। বিভিন্ন বৃত্তির জন্য আবার বিভিন্ন 
পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, যেষন- শিক্ষা শিল্প, চিকিৎসা, সমাজ প্রভৃতি । 

বৃত্তি নির্বাচন উপদেষ্টা বৃত্তি নির্বাচন সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে থাকেন । এর 

জন্য ব্যক্তির আগ্রহ, যোগ্যতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। 

বিষ্ভালয়ের বিবরণ, ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং নৈব্যক্তিক পরীক্ষার সাহাধ্যে তিনি 

এসব খবর জানতে পারেন । 

জমাজ মনোবিজ্ঞান (9০০81 2১৪5০101085) £_-সমাঁজ মনোবিজ্ঞান 

সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে । ব্যক্তিকে নিয়ে মানুষের 
লমাজ। সমাজের শৃঙ্খলা ও শাস্তি নির্ভর করে সমাজমনের অবস্থার উপর, 
সমাজ মন কি করে গঠিত হয়, কি বিশ্বাস, সংস্কার সমাজ মনকে কতখানি 
প্রভাবিত করে--প্রভৃতি সমাজ মনোবিজ্ঞান বলে ঘেয়। জনমত কিভাবে 

গঠিত হয়, কিভাবে প্রভাবিত হয়, জনগণের নৈতিক মন গঠনের নিয়ম কি 

প্রতৃতি প্রশ্নের সমাধান দেয় সমাজ মনোবিজ্ঞান। পরিবেশের সঙ্গে সমাজের 
এবং দলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে জ্ঞান দেয় এই বিজ্ঞান । 



জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ৩১ 

সমাজের রীতিনীতি, আচার, গ্ররুতি প্রভৃতির উপাদানগুলির সম্বন্ধে সঙ্কাজ 
মনোবিজ্ঞান জ্ঞান দান করে। অমাজগোীর মনের বিশ্লেষণ করে সমাজ-মনের 

প্রকৃতি সম্বদ্ধেও মনোবিজ্ঞান জ্ঞান দান করে। 

সমাজ মনের সঙ্গে সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ জড়িত আছে। কুসংস্কারে 

সমাজমন আচ্ছন্ন হয়ঃ অপরাধী মানুষ নানা! অপরাধ করে সমাজের শান্তি 
বিস্বিত করে । সমাজ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাধী মনকে জানা ঘায়। 

কেন মানুষ অপরাধ করে, এবং কি করলে মে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হবে তাও 

সমাজ মনোবিজ্ঞান বলে দেয়। 

সত্যের জন্য, হুধারের জন্য এবং কল্যাণের জন্য মানুষ যুগে যুগে সাধনা 

করে এসেছে । সমাজে যখন দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তখন জন্মলাভ করেছে 
সমাজ সংস্কারক । সমাজ সংস্কারক তার আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করেছেন । 

সমাজ সেই আদর্শকে গ্রহণ করেছে । এইভাবে ধর্শ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করে 
মানুষের ধশ্ম বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছেন । বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকের মতবাদ 

বিভিন্ন, তাই সমাজমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ছ্বারা প্রভাবিত হয়। 

সমাজে বাস করে কোন কোন ব্যক্তি সমাজের নেতৃত্ব করতে চায়। 

অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তার বুদ্ধি ও অস্তৃষ্টির সাহায্যে সমাজ মনকে বুঝবার 
চেষ্টা করেন। সমাজ মনের ঝোঁক কোন দ্িকে জেনে নিয়ে তিনি তার 

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। 

সমাজ সংস্কারক যেমন একদিকে সমাজের উন্নতিকল্পে নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার 

প্রচেষ্টা করেন, সমাজের পুরাতন নেতৃত্বও সেইরূপ নৃতনকে গ্রহণ করার 
পথে বিরোধিতা করেন। সমাজ মন সহজে পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে চায় 

না। সমাজ সংস্কারককে এই জন্য বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। থর্ন 
ডাইক বলেছেন সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে সেই সব আদর্শবান লোকের ছার! 

ধারা সমাজ মনকে ভালভাবে জানেন । ূ 

প্রত্যেক সমাজের একটি কটি আছে। সমাজ মনোবিজ্ঞান সেই কৃষ্টির 
মন্বন্ধে জ্ঞান দেয়। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, রীতিনীতি প্রভৃতি এই কৃষ্টির সঙ্গে 
জড়িত। দেশে, কালে, মাহ্ৃষে মান্গষে, জাতিতে জাতিতে এই কৃষ্টি বিভিন্ন 

হতে পারে । বিভিন্ন দেশের সমাজ মনোবিজ্ঞান পাঠ করে সমাজ মনোবিজ্ঞানী 



৩২. : মনোবিজ্ঞান 

বিভিন্ন দেশের সাজের ভালো! নীতিগুলি গ্রহণ করে আরশ নমা্জ গঠনের 

চেষ্টা করতে পারেন। 

অধুনা মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক. দিকটির প্রতি মনোবিজ্ঞানীগণ অধিক: 
দৃষ্টি দিয়েছেন। আজকের মাহ্ুষের জীবন বহু বিচিত্র, তার জীবনের ধারাঁও, 
জটিল--এইজন্ত কি গৃছে, কি বিস্তামন্দিরে, কি কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই আক 
মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর শুত প্রচেষ্টা চলেছে। 

0868170205 

1, ডা086 8 006 0898 01 72850৮01085 0 0109606 29108 

01119? 

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্যকারিতা কি? 
2, 10990009 119 289 01 785০0200105 20 0৪ 90048810781 

8610, 

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্যাকারিতা৷ বর্ণনা কর। 
8, 70980108 0১৪ 089 ০0 28501১01027 10 626 2910 01 

17001081্য ৪00. 50০8010]0, 

শিল্প ও বৃত্তির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্যকারিতা বর্ণ! কর। 
4, 1)8015 01101081 5৪017010য ? 1086 86 198 099৪ ? 

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান কি? ইহার কার্ধ্যকারিতা কি? 
&, 10980719 108 089 01 7801)010£5 10 009 ৪0০01819910 ?. 

সমাজের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কাধ্যকারিতা৷ বর্ণনা কর। 
সহমত) 



ভূভীক্ম ভশ্র্যাক্স, 

মানব জীবনের দৈহিক ভিত্তি 
( 05519106৩80 79815 06 20651681 18তি ) 

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তার রূপে রসে গন্ধে '্মানঘকে আকর্ষণ করছে? মাছধের 
ইন্্রিয়গুলিতে উত্তেজন! ছড়িয়ে দদিচ্ছে। আর মানুষ সেই আবেদনে সাড়া 
দিচ্ছে। জীবজগতের সর্বত্রই এই উত্তেজনা ও ভার প্রতিক্রিয়া চলছে। 

কুন্দর কিছু দেখলেই আমরু! মৃষ্ধ হয়ে তাকাই, মিটি স্থুর.কাঁনে লাগলে কান 
পেতে শুনি; আবার শরীরে কোথাও আঘাত লাগলে ব্যথা পাই'। মনুষ্য 
,জগতে এই যে নিত্য নিয়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলেছে এর মধ্যে জষ্টিলতার অস্ত 
নেই। যাস্ষের জগতের পরিধি বৃহ তার আচরণও তাই বহুবিধ । ম্বান্ুষ 

একদিকে যেমন বহু বিচিত্র এই পৃথিবীর রূপ-রস উপলব্ধি করে, অপরদিকে 
সেইরূপ চিন্তা করে, ভালবাসে, রাগ করে, ঘ্বণা করে ভয় পায়। ' এখন 

প্রশ্ন হ'ল এই জটিল মানস ক্রিগ্নাগুলি হয় কেমন করে। মনে কর একটি ছবি 
দেখছ। ছবিটি আছে বহির্জগতে, মনের মধ্যে তার দৃষ্থান্তৃতি বহন কৰে 
নিয়ে যাচ্ছে কে? এসব কাজ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে । বহির্জগতের 

উত্তেজনা আমাদের ইন্দ্িয়কে উদ্দীপ্ত করে এবং ইন্দ্রিয় থেকে ন্বায়ুর সাহাযো 

চলে যায় মস্তিষ্কে ; মন্তিফেই হয় আসল সংবেদন। 

অতএব দেখা যাচ্ছে আমাদের মানসজীবনের পণ্চাতে আছে দৈহিক ভিত্তি 
মন দেহের উপর নির্ভরশীল । আমাদের উত্টিয়, পেশী, ত্বায়ুতন্ত্র এবং প্রধানত: 

মন্তিফ হ'ল মানস জীবনের দৈহিক ভিত্তি । 

আমর! দকলেই জানি দেহ যদি নীরোগ ও সুস্থ থাকে তাহলে মনও 

সতেজ ও উৎফুল্ল থাকে এবং মানসিক কর্মক্ষমতাও অটুট থাকে । কিন্তু 
অস্থস্থ ও রোগগ্রস্ত দেহে বলিষ্ঠ মানসিক ক্রিয়া সম্ভব. হয় না। আবার 
অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রমে শরীর যখন শ্রাস্ত থাকে, তখনও মানসিক ক্রিন্না 

সম্ভব হয় না। দেহের সঙ্গে মনেরও তখন বিশ্রামের গ্রয়োদন আছে। অুস্থ 

দেহ, হুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ মানসিক ক্রিয়ার সহায়ক । 
৩ 
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াযুতন্্ বিশেষ করে মস্তিফকে মানস-জীবনের কেন্দ্র বা মনের গীঠস্থান 
বল! হয়ে থাকে । চিন্তন, কল্পনা, স্বতি প্রভৃতি উচ্চতর ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় 
মন্তিফে। মাহৃষকে যে জিনিষ তার সভ্যতার শিখরে ঠেলে দিচ্ছে ত হ'ল 

তার বুদ্ধি। মস্তিষ্কের গঠন ও যারা সমস্ত 
মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে মন্তিফের ক্রিয়া সম্পর্কযুক্ত 

বহির্জগতের উত্তেজন| বহন করে ইন্ট্িয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হলে হয় 
দর্শন সংবেদন, কর্ণের্জিয় উদ্দীপ্ত হলে হয় শ্রবণ সংবেদন ; সেইরূপ নাপিকা, 

জিহ্বা, ত্বক উদ্দীপ্ধ হলে ঘথাক্রমে প্রাণ, স্বাদ, ও স্পর্শদির সংব্দেন হয়ে থাকে। 
ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে উত্তেজন] বহন করে ন্বায়ু। লায়ুর নাহায্যে মন্তিফে 
বিভিন্ন সংব্েন হয়ে থাকে । আবার সংবেদন হুলে পেশীর সাহায্যে আমর! 
ক্রিয়া করে *থাকি। যেমন রসগোল্লা দেখে দর্শন সংবেদন হুল, রসগোষ্পাটি 
খাবার জন্য মনে বামনা হণ, জিহ্বাতে লালা নিঃহ্ত হল, হাত সক্রিয় হয়ে 
রমগোষ্াট তুলে মুখে ফেলে দিল। মানসিক ও দৈহিক য়া এইরূপে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। 

আবার আমরা যে শুধুমাত্র সংবেদন লাভ করি তা নয়, আমাদের “হাসি- 

কান্নার এই খেলাঘরে” আমর] আবেগের বশীভূত হুই, ভালবাসি, ম্বণা করি 
ছুংখ পাই। মস্তিষ্কে অবস্থিত থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাঁস মানুষের আবেগকে 

নিয়ন্ত্রিত কবে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যে সব শ্রস্থি আছে সেগুলি 

উত্তেজিত হলে রসক্ষরণ হয় এবং আমর] বিভিন্ন ক্রিয়া করি। যেমন, 

খ্যাড়িনাল গ্রন্থি উত্তেজিত হলে ভয়, ছুইখ প্রভৃতি আবেগ উদ্ভূত হয় এবং 
আমরা আবেগজনিত দেহিক ক্রিগ্না করি। যেমন, ভয় হলে ছুটে পালাই; 

ছুখ হলে কাদি। মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যক্তি মানসিক 

রোগে আক্রান্ত হয়। মানসিক দুশ্িন্তায় ভুগলে আমাদের মাথা ধরে। 

মানসিক রোগ নিবাময়ের জন্থা দ্বাযুতত্্ বিশেষ করে মস্তিষ্কের চিকিৎসার 
প্রয়োজন হয়। 

অতএব মানস ক্রিয়ার স্বরূপ জানতে হলে আমাদের বিশেষভাবে জানতে 

হবে ্নাযুতন্ত্রের গঠন ও প্রকৃতি । ন্মাযুতন্্ই আমাদের মানসজীবনের দৈহিক 
 ভিত্বি। অন্তিষ্ষ দাযুতন্ত্রের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মন্তিষ্কের কিয়া 
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এই সমস্ত সংযোগাঞ্চল ছাড়া আরও দুটি বড় সংঘোগাঞ্চল আছে। একটি 
'পার্খ (78:29$81) পশ্চাৎ (0০9০101651) ও নিয়ভাগে (01872100751 10৮9) 

অর্থাৎ বিভিন্ন সংবেদনস্থানের মধো, অপরটি আছে সম্মুখ (£:008] ) ভাগে । 
এই অঞ্চলগুলি আমাদের ইন্জিয়ান্ভৃতি বা অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত নয়। এই অঞ্চলগুলিকে বলে সাধারণ সংযোগাঞ্চল। এর প্রভাব আমাদের 

জীবনে অপরিসীম । আমাদের চিন্তা কল্পনা, বিচার করবার ক্ষমতা, অন্তু 

মংযম বানন? প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এইখানে । 

এই সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে স্মৃতি ্রংশ,80:5915, 408518) 480০918 

ইত্যাদি রোগ হতে পারে । 40108818 হলে মান্যের কথা বলবার শক্তি 

থাকে কিন্তু ভাষার বোধ নষ্ট হয়ে যায়। শ্রবণাঞ্চলের নিকটেই আছে বচনাঞ্চল 

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় মস্তিকের উভয় গোলার্ধে যদিও সমস্ত ইন্জরিয়ান্থভূতি 

ও কর্মকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্ত বচনাঞ্চলের ক্ষেত্রে অন্তরূপ। বচনাঞ্চল উভয় 

গোলার্ধে নেই মাত্র একটি গোলার্ধে) বাম গোলার্ধে বনাঞ্চল আছে। 
88০৪৪ রোগ হলে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে'যায়। 

স্ুবুন্গাকাণ্ড (81011781 ০০07) 

এতক্ষণ আমরা মস্তি সম্বদ্ধে আলোচনা করেছি এবার কেন্ত্রীয় 

ন্নাযুমগ্ুলের অস্ত'ভুক্ত নুযুক্নাকাণ্ডের সম্বন্ধে আলেচান! করব। 

মন্তিক ব্যতীত শরীরের অন্য সমস্ত স্বামু হুযুয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। 

এটি লম্বায় আঠার ইঞ্চি ও আধ ইঞ্চি পুকু। মেরুদণ্ড হ'ল অস্থিথণ্ড 
বা কশেরুকা দিয়ে তৈরী হাড়ের মালা । এর মধ্য দিয়ে যে লম্বা ফিতের 
মত চলে গেছে তাকে বলে ন্ুযুয়্াকাণ্ড। হযুদ্নাকাণ্ড সাদা ও ধূসর 
বর্ণের পদার্থ দ্বার পূর্ণ। ধূসর পদার্থটি ন্নায়কোষ হারা গঠিত এবং 
সাদা পদার্থটি জাযুতত্্ ছার! গঠিত। হ্বযুয়াকাণ্ডের ছু পাশ থেকে ৩১ জোড়া 
সায় বেবিয়েছে। 

হযুয়্াকাণ্ডের ধূসর ব! সাদা পদার্থ তিনটি স্তরে আবৃত। ভেতরের 

স্তরকে বলে পা্াম্যাটার (1%708091) মধ্যের স্তরে আছে তরল পদার্থ 
(0988910:0--801081 010); একে বলে অআ্যারাকনয়েত (81801017010 



৪৮ মনোবিজ্ঞান 

2992209 ) একেবারে উপরিভাগের ভ্তরটি সক। লিম্ফ (15030) 

সবার! এই স্তরটি সিক্ত একে বলে ভিউর্যাষ্যাটার (0087009657)। 

প্রত্যেক অুধুষ্না আমুষ দুইটি মুল +: সন্বুখের € 80691002 2০০৮) ও 

পশ্চাতের সবল (7089210. ₹০০$) পশ্চাতের মূলটি হ'ল সংব্দেক যুল। 
সম্মুখের মূলগুলি কর্মদা। ন্ুযুয়াকাণ্ডের কেন্দ্রে আছে ধুসর পদার্থ এবং 
ধূসর পদার্থকে বেষ্টন করে আছে লাদা পদার্থ। 

নুযুগ্নাকাণ্ড হ'ল মন্তিক ও শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগস্থল । 

সংবেদক স্সায়ু হুযু্াকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মন্তিফে গেছে কর্শদা আমু 
স্ুযুয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পেশীতে ছড়িয়ে পড়েছে । 

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া! 09295. ৪০৪1০০) 

নুযুয়াকাণ্ড হ'ল প্রত্যাবর্থক ক্রিয়ার কেন্দ্র। আগুনে হাত লাগলে 
আমরা হাত সরিয়ে নিই, জোর শব্দ শুনলে চোখের পাতা বন্ধ করি। 
এই সব কাজকে বলে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া] । 

প্রত্যাবর্তক ক্রিক] নিমেষের মধ্যে সাধিত হয়। শরীরের কোন অংশে 

আঘাত লাগলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ জ্ঞানদা শিরা ছারা বাহিত হয়ে 

সংযোজুক আায়ুশিক ২ 

গৰম কেটলী 

প্রত্যাবর্তক চাপ 

মেকুদণ্ডের জরুনী অনুভূতি কেন্দ্রে (1092 99390] 991006) পৌছায়-_. 

মেখান থেকে সংযোজ্জক আধুশিরা সংবাদ নিষে যায় মেরুদণ্ডের কর্মকেন্ে 
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সঙ্গে সঙ্ষে সে নির্দেশ পঠাক্স পেশীর কাছে। পেশী থেকে সংবাদ বহন ও 

পুনরায় সংবাদ নিয়ে পেশীতে প্রত্যাবর্তন যে পথে হয় সেই পথটিকে 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার চাপ বলে। এই চাপ তিন প্রকারের হতে পারে : 

(১) অবচেতন অবস্থায় প্রতিক্রিয়া চাপ (২) চেতন প্রতিক্রিয়া চাপ 

(৩) বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন চাপ। 
(১) অবচেতন চাপ (0:,০00501089 ৪:০) :--আমরা যখন ঘুমিয়ে । 

থাকি, তখন গাঁয়ে ছারপোকা কামড়ালে পাশ ফিরে শুই, কিন্বা হাতে ব্যথ। 
লাগলে ঘুমস্ত অবস্থায় হাত সরিয়ে নিই। এসব অমর করি অবচেতন 

অবস্থায় । অবচেতন অবস্থার চাঁপ খুব ছোট হয়। 

€২) চেতন প্রতিক্রিয়া চাপ (89292. ৪1০ ৪00. 907080100810999)5-... 

এখানে স্বতঃই একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে গায়ে মশা বসলে আমরা যখন 

হাত দিয়ে সেটা তাড়িয়ে দিই বা মারবার চেষ্টা করি তখন আমরা কি সচেতন 

থাকি না? যখন আমর! কোন দুরূহ কাজে লিপ্ত থাকি তখন যে প্রত্যাবর্তিক 

ক্রিয়া হয় তার বোধ আমাদের থাকে অর্থাৎ, মশা কামড়ানর অনুভূতি, হাত 
তুলে মারবার চেষ্টা ইত্যার্দি সব কিছুই আমাদের জ্ঞাতসারে হয় । এখন প্রশ্ন 
হল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া যদি মেরুদণ্ডে হয় তাহলে আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন : 

হই কেমন করে? তাঁর কারণ স্থযুন্তা কাণ্ডে যেমন সংবাদবাহী ম্ীষু এবং 
কর্মদ] নায় আছে সেইরূপ আছে সংযোজক নায়ু। সংবাদ নাযু থেকে সংবাদ 

কর্শদা স্সায়ুতে যখন ঘায় তখন সংযোজক ম্মীমুও এই সংবাদ গ্রহণ করে এবং 
মস্তিষ্কে সে সংবাদ প্রেরণ করে। কিন্তু মস্তিক তখন দুরূহ কাজে ব্যাপৃত 

থাকার জন্যে এসব ছোট খাট বিষয়ে মন দেন না। যেমন আমরা জরুরী 

সভায় বসলে বাইরের চীৎ্কারে সহজে মন দিই ন]। 

€৩) বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিক্রিয়াচাপ (4০ 20৮০15808 10381762 

৪০1516199):--জটিলতর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ায় যখন বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন 
হয় তখন সংবাদবাহী ন্ামু মেকদৃণ্ডে যাবাব।সময় আর একটু এগিয়ে মস্তিকের 
সংযোগাঞ্চল পর্যস্ত যায় এবং সেখান থেকে নির্দেশ বহুন করে। এইচাপ 

সেইজন্য একটু বড় হয়। 

প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজাত। পিন স্টলে আমবা। লাফাইঃ 
/- 
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ধাকবকফে আলোতে চোখ' বন্ধ করি, নাঁকে কিছু প্রবেশ করলে হাচি এগুলিকে 
পেখগত প্রতিক্রিয়া বলে। কিন্তু গ্রস্থিগত প্রতিক্রিয়া আছে যেমন 
খাঘ্যবন্তর গন্ধে লাল! নিঃহত হম্ঘঃ চোখে বালি পড়লে চোখ দিয়ে জল 
ঝারে। 

এতক্ষণ আমরা পড়লাম যে স্থযুয়াকাওুই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার প্রন্কত কেন্ত্র। 
কিন্তু মন্তিফ যে প্রত্যাবর্তক ক্রিক্নাকে প্রভাবিত করে একথাও আম্বীকার করবার 
উপায় নেই। ন্থযুয়াকাগডকে মন্তিক কি ভাবে প্রভাবিত করে তার ওপর 
নির্ভর করে প্রত্যাবর্তক ক্রি্লার প্রক্কৃতি। হাঁচি আলছে-হাচতেও পাৰি, 

আবার সামনে কেউ থাকলে আটকে ফেলতেও পারি। আগুনের কাছে তাপ 

লাগছে কিন্তু হাত নাও সরাতে পারি যে জিনিষটা গরম করছি সেটা 

নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে । নিবিষ্ট মনে উপন্থাঁস পড়ছি, যশ! কামড়াচ্ছে কিন্ত 
মশা! মারবার জন্য হাত নাও উঠতে পারে। ডাক্তারে যখন ইঞ্জেকসন 

দিচ্ছে তখন ব্যথা সহ করি, হাত সরিয়ে নিই না । তাছাড়া এও প্রমাণিত, 

হয়েছে যে মন্তিক আম়ুলদ্ধির বাধা (9728089 2992868009 ) সৃষ্টি করে, 

সাময়িকভাবে জায়ুতরঙ্ষের চলাচল বন্ধ করে দিতে পাষে। 

২। উপাস্ত আম্ুমণ্ডল (91100067151 0575008 8586900 ) 

উপাস্ত আামুমগ্ুলের দুটিভাগ : (১) মস্তিক্ষের জায় (00191 99259৪ ) 
এবং (২) জুযুন্স। জায়ু 809,038] 009:598) | 

(১) মত্তিক্ষ জার়ু :__মন্তিকফষ থেকে যেসব আ্বায়ু ইন্জরিয়ের গঙ্গে যুক্ত তাকে 
বলে মস্তিক আায়ু। ইন্্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী এদের আলাদা 
নামকরণ করা হয়েছে। যেমন গন্ধ আয়ু ( 018৯০৮০0859), চক্ষু 

আয়ু (0060 09:৮৪), স্বাদের লায়ু(88৪6৯৮০: 20959), শ্রবণ আয়ু 

(85010750619 ) প্রভৃতি । 

(২) আযুয্া মাযু_হ্যুমাকাণ্ডের দুপাশ থেকে ৩১ জোড়া ুযুননা 
আঁযু দেহের অল্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে আছে। একে দৈহিক ন্রাযুও বলে। 

এই নাযুগুলিকে কাজের প্রতি অনুষায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা 

যায় (১) সংবেদক দায় (89905 2095৩ )। এরা বাইয়ের পরিবেশ 

সন্ধে জান দেয়। 
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(২) কর্শদা জায় (10060: 25 )- এয়া মস্তি থেকে সংবাদ বহন 

করে আনে ও পেশীকে সক্রিয় করে। 
(৩) সংঘোজক ন্বামু (89800286107. 20979 )--এগুলি নুযুয্াকাণ্ডের 

সংবেদনকেন্দ্র ও কর্কেন্ত্রকে যোগ করে। এই জায়ুর তত্তগুলি সক্কচ ও লঙ্বা 
হয়। কোন কোনটি এক গজ লম্বা হয়। .দর্শন বায়ুর তন্ত সব থেকে লহ্বা। 

৩। স্বয়ংক্রিয় সামুমণ্ডলী (50607002030 70975008 8558900 )। 

্বয়ংক্রিয় সামুমণ্ডলীর আলোচনার পূর্বে আমরা কয়েকটি উৎপার্দনকারীর 
(9986০: ) কথা বলব। পেশী ও গ্রনস্থিকে উৎপাদনকারী বলে। পেশী 

এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ছুই প্রকারের এবং গ্রস্থিগুলি সনালী ও নালীহীন এই 

সর$.৯40৩ /% 

$ | ৮১ হহাও 
80 01.7. লহ ((08240794, ক 02৩ 0410 

| 9৮, | +৮১০৫ 
৫০ ৩.৫. 
চি ৪প:০১৫৯০দ 

৪১747 পা জপতে ত 
” (গছ ০0858070640 208024) 

পের 
| 0298 
৫ ৩.8. 

01074 

৮8554 পু 
(58681 & ০১2৫) 

খবরং ক্রিয় ন্বাযুমণ্ডলী 

ছুই প্রকারের । ্বয়ংক্রিয় নামুমগুলী আমাদের দেহের অনৈচ্ছিক পেশীর সহিত 
যুক্ত । পেতে গ্রাহক কোঁষ (3999060: 96115 ) থাকে । এগুলি থেকে 

ংবেদক তন্ক বেরিয়ে সিমপ্যাথেটিক স্বাযু ও শ্বয়ংক্রিয় আমু গলীতে হিশেছে। 
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নালীহীন গ্রন্থি হল থাইরয়েড পিটুইটারী, এ্রিস্তাল প্রভৃতি। এই লমস্ত 
গ্রন্থি.থেকে রসক্ষরণ হয়ে সোজাসুজি রক্তে মিশ্রিত হয় এবং রক্কের থেকে 

প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থিগুলি এক বিশিষ্ট পদীর্থ প্রস্তুত করে। 
একে বলে হরমোন । 

হুযুয়াকা্ডের দুপাশে সমাস্তরালভ্রাবে সায়ুপুঞ্জের শ্রেণী চলে গেছে। এই 

সাযুপুঞ্ক ( 808118 ) স্ুযুমাকাণ্ডের মধ্য দিয়া স্থযুয্নাশীর্য অথবা থ্যালামাসের 

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এগুলি মপ্তিফের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এরা! স্বাধীনভাবে কাজ 
করে এবং এদের কাজ সম্বন্ধে আমর! সচেতন থাকি না। 

শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র-পাকমন্ত্র, অস্ত্র, হ্ৃদযন্ত্র, ফুসফুস প্রভৃতিকে এই 

ন্নায়ুমণ্ডলী যেরূপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেইরূপ ইহা কতগুলি গ্রস্থি__ফেমন লালা 
গ্রন্থি, ঘর্মগ্রস্থি, এাড়িন্াল গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রদ্থি প্রভৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। 

এগুলি অনৈচ্ছিক পেশীকে নিয়ন্ত্রণ করে । এগুলি পেশীকে কেবল কর্মে উদ্দীপ্ত 

করে এর নিজের কোন সংবেদন গ্রহণের ক্ষমতা নেই। 

্য়ংক্রিয় ্াযুমণ্ডলীকে আমর ছুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি £__ 

(১) দিমপ্যাথেটিক ক্ায়ুমণগ্ডলী (95508059600 915৪8) 
(২) প্যারা দিমপ্যাথেটিক সায়ুমণ্ডলী ( 287:595£073500961 

1061568) 

সিমপ্যাথেটিক ন্মাযুগ্ডলি বেরিয়েছে স্থ্যুমাকাণ্ডের মাঝার্মাঝি জায়গা থেকে । 
প্যারাসিমপ্যাথেটিক ন্নায়ুবিভাগ আছে সুযুয্নাকাণ্ডের উপরের দিকে 7 এই জ্মামু 
বছিগত হয়েছে হুযুয়াশীর্য ও মধামস্তিক ( 0810181 0151810208 ) থেকে। 

স্যুয়াকাণ্ডের একেবারে নীচের দিকেও প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগ আছে। 

সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগের কাঁজ পরম্পরের বিপরীত। 
প্রথমটি দেহাংশকে উত্তেজিত করে। এই ন্মায়ুগুলি সক্রিয় হলে হৃৎস্পন্দন 

বাড়ে, নিঃশ্বাস দ্রুত হয়, কিভনির শর্কর! রুক্তে প্রবেশ করে, রক্তচাপ বুদ্ধি 
পায় | 

কিন্ত প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগের কাঁজ এর ঠিক উন্টো-_ইহা! সক্রিয় 
হ'লে হতস্পন্থন ধীর হয়, রক্তপ্রবাহ মন্থর হয় এবং রক্তের চাপ হ্রাস পায়। 

সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি উত্তেজিত ছলে জ্যা্রিনাল গ্রন্থি উত্তেজিত হয় 
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এবং এযাদ্রিনালিন নামক রল নিঃসৃত হয়। আবেগের সময় এই আড্রিনালিন 
অতিরিক্ত মাত্রায় নিঃস্থত হয়। পিমপ্যাথেটিক ্সায়ু ক্রি হলে প্যারা- 
সিমপ্যাথেটিক বিভাগের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য প্রাচীন শান্রকারগণ 

কথা বন্ধ রেখে নিঃশব্দে আহার. করার নির্দেশ দিয়েছেন। খাবার সময় 

উত্তেজিত হতে নেই । এই সময় আবেগ এলে হজমের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 

প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি "ধ্বংসাত্মক (8৮৪০1?০ ) এবং দ্বিতীয়টিকে 

বলতে পারি গঠনমূলক (408০০11০)। 

006৪11075 

1. 109901108 6109 ৪0006016 ৪00. £07906107) 0 1)907:009 12 

0:79, সংক্ষেপে নিউরনের গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ দাও । 

2, 109801108 10 10080. 00611719 00৪ 019197)6 08158 ০ 

100008,2 209750009 9596910) 6০9£96092 আ100 0091 190০06100- মায়ের 

ন্নাযুমগ্ডলীও তাহাদের প্রত্যেকটি ক্রিয়ার বিবরণ দাও। 
8, 28,006 62০ 01979060968 ০0 009 0971659] 0875088 

886920-_কেন্ত্রীয় জায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের ক্রিয়ার বর্ণনা! দাঁও। 

ধু. 096 19 10987 0 993:9019] 1090911986101, মস্তিষ্কের স্থান 

বিভাগ বলিতে কি বোঝাঁয়? চিত্র সাহায্যে বিবরণ দাঁও। 
&. 7056 18 % ৪৮108099 800. 52098 28 168 0010061009 ? ন্নাযুসদ্ধি 

কি এবং ইহার কাজ কি? 

6. 786 0০ 500. 2098 95 870? 0189911 8061017 8000:0- 

105 ৮০ 606 08689 ০0 80, ৪:০.-চাঁপ বলিতে কি বোঝায়? চাপের 

প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ কর। 

2. 098022796 609 ৪0600012010 73975009 8596920) 800 16৪ 

£00010795-_্থয়ংক্রিয় ব্মামুমগ্ুলীর গঠন ও কার্য্যের বিবরণ দাও । 



চত্তর্য আপ্্যান্স 

মান্থষের আচরণ 

€ 7787797) 13618951010 ) 

মান্গষের আচরণ £--মাহষের আচরণের আলোচনায় অগ্রমর হলে 
প্রথমেই প্রশ্ন আসে মান্য কেন আচরণ, করে। মানুষের আচরণের মূলে 
আছে প্রয়োজন চরিতার্থতার তাড়না । ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের 
মতে সহজাত সংস্কার প্রাণীর আচরণের মূল উতৎপ। ক্ষুধা মানুষের সহজাত 

সংস্কার । ক্ষুধার তাড়নায় মান্য খাছ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং লক্ষ্যে 

পৌছানর উদ্দেশ্টে বিভিন্ন ক্রিয়া করে। লক্ষ্য লাভের পর প্রয়োজন পরিতৃপ্ত 
হয় এবং কন্মের সমাপ্তি ঘটে । 

নিয়েতর প্রাণীর ক্ষেত্রে আচরণের মূলে পহজাত সংস্কার থাকলেও" মানুষের 
ক্ষেত্রে তা নয়। মানুষের আচরণ সহজাত প্রবৃত্তি প্রণোর্দিত হতে পারে 

আবার শিক্ষাপ্রস্থত হতে পারে। মানুষের জীবনে শুধু জৈব প্রয়োজনই সব 

নয়, তার মানপিক প্রয়োনও আছে। লভ্য জগত মাঙ্ষের মনে দিয়েছে 
উচ্চাকাজ্ষা। অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কামনায় মান্ষ আচরণ করে 

থাকে। 

আচরণের বৈশিষ্ট্য (9108289691180798 01 73910851002) 

নিয়ে আচরণের বেশিষ্টগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হুইল। 
(১) মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কতগুলি আচরণ জৈব 

এবং শরীর রক্ষার জন্য জীব এই আচরণ করে। 

(২) প্রত্যেক আচরণের জন্য উদ্ধীপকের প্রয়োজন হয়। বনে বাঘ 
দেখলে মানুষ পলায়ন করে। বাঘ এখানে উদ্দীপক। মাহুষের ক্ষেত্রে বাহ্ 

ও মানিক ছুই প্রকার উদ্দীপক ক্রিয়া করে। 

(৩) মানুষের আচরণ পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্রাপূর্ণ। দেশ কালভেদে 
বয়সের ফ্রমবৃদ্ধিতে মানুষের আচরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে । 

(৪) একই উদ্দীপকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন আচরণ করে । 
(৫) পরিবেশের মধ্যে জীব ক্রিয়া করে। 



মানুষের আচরণ : ৫৫ 

আচরণের শ্রেণীবিভ্ভাগ (01858150880. ০1 73617851005 ) 

মাহষের আচরণ ছুই প্রকার £--অন্মগত-ও শিক্ষালন্ধ। জন্ম থেকে মান্ধৃষ 
কতগুলি প্রবৃত্তি লাভ করে। এই প্রবৃত্তির চবিভার্থতার জন্য সে যে আচরণ 

করে তাঁকে বলে জন্মগত আচরণ। : এ আচরণ বিধি মান্য শিক্ষা করে না। 

আপনা থেকেই সে কাজ করে। জন্মগত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! 

যায়। 

(১) স্বতঃন্ফুর্ত আচরণ $__ছোট শিশুকে পেট ভরে খাইয়ে বিছানায় 
শুইয়ে দিলে, সে আপন মনে হাত পা ছোড়ে। আরও বড় হলে সে লাফায়, 
ঝাপায়, ছোটাছুটি করে। আত্যস্তরীণ উদ্বৃত্ত শক্তির বহিপ্রকাশ হ'ল স্বতক্র্ত 
ক্রিয়া । এই ক্রিয়ায় শিশুর সচেতন প্রয়াস নাই। ইহা! সম্পূর্ণরূপে মানসিক 
শক্তি সঞ্জাত, এর জন্য কোন উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না। এই আচরণের 

পরোক্ষ লক্ষ্য হ'ল শারীরিক বৃদ্ধি ও পু্টি। 

(২) প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া £-_হ্থাচি, কাশি প্রভৃতি হ'ল প্রত্যাব্তক 

ক্রিয়া । জ্ঞানদা আয়ু উদ্দীপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়া! সাধিত হয় । 
এই কর্মের জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে । 

উত্তেজকটি বেদনাদায়ক হুলে এড়িয়ে চলি, স্থখকর হলে গ্রহণ করি। 

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া! ছুই প্রকার £--সরল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়] ও ক্রমিক প্রত্যাবর্থক 

ক্রিয়া । গরম পাত্রে হাত লাগলে হাত সরিয়ে নিই; চোখে উজ্জল আলো 

লাগলে চোখ বন্ধ করি। এগুলি হ'ল সরল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া । কতগুলি 

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার সমঠি হ'ল ক্রমিক প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। লঙ্কার ঝাঁঝ 

লাগলে এক সঙ্গে হাচি, কাশি হয় এবং চোখ দিয়ে জল পড়ে। প্রত্যাবর্তক 

আবার অনন্থবত্তিত ও অহ্থবন্তিত হতে পারে। প্রত্যেক প্রত্যাবর্তক ক্রিরাঁর 

জন্য উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। যখন উপযুক্ত উদ্দীপকের দ্বার! 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া হয তখন তাকে বলে অনন্ুবত্তিত ক্রিয়া । যেমন খাবার 

দেখলে মুখে লাল] ঝরে । কিন্ত অন্য উদ্দীপক দ্বারাও অনেক সময় প্রত্যাবর্তক 

ক্রিয়া হয়। একে বলে অন্থবস্তিত ক্রিয়া! । 

প্যাভলভ একটি কুকুরের উপর অঙ্বর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। 
কুকুরটিকে প্রত্যেকবার খেতে দেবার পূর্বে ঘণ্টাধ্বনি করা হত; কিছুদিন 



৫ মনোবিজ্ঞান 

পরে দেখা গেল খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টাধ্বনি কন্পলেও কুকুরের মুখে থেকে 
লাল! নিংস্থত হয়। 

(৩) সহজাত কর্ম ₹-_-দহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ এই ক্রিয়া করে। 
ক্ষুধা আমাদের সহজাত প্রবৃদ্ধি । এই প্রবৃত্তির তাড়ণায় মানুষ খাছ্য অন্বেষ 

কবে। | 

প্রেবণণ। ( 11061586102 ) 

কোন ব্যক্তির বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগাতা প্রভৃতি আছে, অথচ কার্ধ্যক্ষেন্দ্ে 
দেখা যায় জীবনে পে যথেষ্ট রুতিত্ব অঞ্জন করতে পারে নি। এর কারণ 
কি? এই অক্ষমতার কাঁরণ হ*ল তার উদ্দেশ্ট নেই। কৃতিত্ব অজ্জনের জন্য 

তার অস্তরে তাগিদ নেই, এর জন্য সে যথেষ্ট পরিশ্রম করে না। অভাববোঁধ 

ৰা গ্রয়োজনের তাড়নায় মানুষ লক্ষ্য পথে অগ্রলর হবার জন্য অন্তরে সক্রিতার 

ভাব অনুভব করে । মনের এই গতীয় অবস্থাকে (10570810010 9$৪9 ) প্রেষণা 

বলে। প্রেষণা চক্রের তিনটি ধাপ £-_প্রথম ধাপের তিনটি স্তর-- প্রয়োজন 
(7599. ), তাড়ন। (07159 ) ও উদ্দেশ্ট ( 2306159 )। 

মান্নষের জীবনে অভারবোধ আছে ; অভাববোধের থেকে প্রয়োজনের স্যতি। 

অভাব থাকার জন্য ব্যক্তি অন্তরে অভাব দূর করার জন্য তাড়না অন্তুভব কবে 

এবং লক্ষ্য পথে অগ্রমর হয়। থাগ্যাভাব হলে ব্যক্তি ক্ষধার তাড়ন1! অনগভব 

করে এবং থান্যান্বেষণ করে। 

প্রেষণীয় ব্যক্তি একটি অস্বস্তিকর অন্থভূতির সম্মুখীন হয়। যতক্ষণ না 

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ এই অস্থৃভূতি তাঁকে তাড়না বা চালনা কবে। 

প্রেষণায় উদ্দীপক থাঁকতে পারে। কিন্তু উদ্দীপক ও উদ্দেশ্য এক নয়। 

প্রথমে উদ্দেশ্য ভারপর উদ্দীপকের স্বাঁন। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির প্রথম উদ্দেশ্য জঙ্গ 1 

তারপর জলের গ্লাসটি সামনে দেখলে সে সেটি তুলে নেয়। প্রথমে জলের 
প্রয়োজন অন্থভব করে, পরবে উদ্দীপকের প্রাতি মনোযোগী হয় । 

প্রেরণা চক্রের দ্বিতীয় ধাপ হল কারণভূত ব্যবহার (1:28:709768] 
৮০:১৪51০০ )--জটিল প্রয়োজনকে বুঝতে গেলেই কারণভূত ব্যবহারের 

আলোচনা করা প্রয়োজন । এই ব্যবহার হ'ল একটি লাধারণ ক্রিয়া যেমন 



'মাছষের আচরণ ৫৭ 

স্কুধার্ড শিশুর কান্না। প্রত্যাবর্তক ক্রিগ্না, সহজাত ক্রিয়া যেমন শিশুর মাতৃস্তস্ 

পান প্রভৃতিও কারণ ভূত ব্যবহারেরই অঙ্গ। কারণ ভূত ব্যবহার শিক্ষণের 
একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় । 

_ প্রেষণা চক্রের তৃতীয় ধাপ হুল লক্ষ এবং প্রবোচক (20090659 )। 

কারণ ভূত ব্যবহার এই লক্ষ্য পথে নির্দিষ্ট হুয়। ক্ষুধার্ত মানুষের লক্ষ্য হ'ল 
'খাগ্। প্রবোচক অথবা লক্ষ্য একই জিনিষ কেবল উভয়ের পার্থক্য হ'ল এই 
যে প্ররোৌচক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি ইছুরকে 
গোলোক ধাধা শিখাতে চায় । সে খাবার দিয়ে ইছুরকে বেশী করে সচেষ্ট করতে 

পারে। জৈব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় থাকে । 

তৃষ্ণার্ড ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হল জল। জটিল প্রয়োজনে অবশ্ কয়েকটি 
লক্ষের মধ্যে যে কোন একটির দ্বার! কাধ্য সিদ্ধ হতে পারে। খাতির 

প্রয়োজন যেকোন একটি লক্ষ্যে পৌছালেই মিটতে পারে। যেমন প্রসিদ্ধ 
রাজনীতিবিদ্, স্থলেখক ইত্যার্দি যে কোনো একটি হতে পারলেই প্রয়োজন 

সিদ্ধ হতে পারে। প্রেষণার আলোচনায় লক্ষ্ও একটি জটিল আলোচা 
'বিষয়। 

উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং ভাঁড়ন! (11065, 0998. ৪0০ 82156) 

উদ্দেশ্ঠ, প্রয়োজন এবং তাড়না প্রায় সমার্থক হলেও সমার্থক নয়। উদ্দোশ্টে 

লক্ষই প্রধান) প্রয়োজনের মূলে আছে অভাববোধ এবং তাড়ন! হ'ল 
অভাবজনিত মানসিক অন্থভূতি। উদ্দেশ্য ব্যাপকতর, প্রয়োজনের গণ্তী 

সীমিত। 

উদ্দেশ্তয ও লক্ষ্য এক নয়। উদ্দেশ্ের সঙ্গে জটিল কতগুলি অস্থভূতি, লক্ষ 

লাভের চেষ্টা] ও আগ্রহ মিশে থাকে । উদ্দেশ্ট হ'ল ব্যাপক, তাড়নার মধ্যে 

গতীয়তার ভাবটি আছে। তাড়নাতেও লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে। কিন্ত 
তাড়নার লক্ষ্যটি জৈব প্রয়োজনের জন্য বলে মনে হয়। কিন্তু উদ্দেশ্তের অর্থ 

মানৰ মনের বছ বিচিত্র বানা । উদ্দেশ্যের মধ্যে নৃতনত্ব, বৈচিত্রা, ব্যক্তিগত 
পার্থকা প্রভৃতি আছে। তাড়নার লক্ষ্য স্থনির্দিষ্ট এবং অপন্থিবত্তিত, 

বৈচিত্র্হীন। একই উদ্দেশ নানা লক্ষ্যের দ্বার! সিদ্ধ হতে পাবে। কিন্ত 

'তাড়নার লক্ষ্য একটি। ক্ষুধার্ডের লক্ষ্য হ'ল একমাত্র খাস্। 
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উদ্দেস্ঠ ও উদ্দীপক .এক নয়। উদ্দীপক সংরেধনের স্্টি করে, উদ্দেশ 
সাধনে উদ্দীপকের গ্রয়োজনও হয়। কিন্তু সব উদ্দীপক উদ্দেশ্তা সিদ্ধ করতে 

পারে না, তৃষ্ার্ত ব্যক্তির কাছে জলের গ্লাসটি ছাড়া অন্য লব উদ্দীপকই বিফল। 

উদ্দীপক আবার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির পথে বাধাও াষ্টি করতে পারে। পড়াশোনার 
সহয় গণ্ডগোল হলে পড়াশোনায় বিজ্ব উপস্থিত হয়। 

উদ্দেশ্ঠ ও প্ররোচক (00900) আবার এক নয় প্ররোচক লক্ষ্য নয়) 

কিন্তু লক্ষ্যের পথে এর প্রয়োজন হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধিকে প্ররোচক তরান্বিত 
করে দিতে পারে । যেমন শ্রমিককে বোনাস দিলে শ্রমিক অধিকতর শ্রমব্যয় 

করবে এবং মালিকের উৎপাদন লক্ষ্যটি স্থুফল প্রস্থ হবে। 

মানুষের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রয়োজন (8০:০৩ 7:700109] 
00010910 109908) £--আলুষের জীবনের প্রয়োজন অসংখ্য । কয়েকটি প্রধান 

প্রয়োজন স্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল। 

(১) তৃষঃ1 (9819) £-জলের প্রয়োজনে আমরা তৃষা অনুভব করি । 
আমাদের শরীরে জলের প্রয়োজন হয় কারণ ঘন্ম, মৃত্র প্রভৃতির সহিত আমাদের 
শরীরের জলীয় অংশ চলে যায়। কিন্তু তৃষ্জাকি? জলের প্রয়োজনে মান্ষ 

কেন তৃষ্ণার্ড হয়? পূর্বে দেহতত্ববিদগণ বলতেন গলা ও মুখ গহ্বর শু 
হলে আমর! জলের প্রয়োজন অনুভব করি। কিন্তু এর ছারা তৃষ্তার ব্যাখ্যা 

হ'ল না। জলের অভাবে দেহকোষ শুফ হয়। আমাদের মস্তিষ্কে হাইপো- 

খ্যালাযামে কতগুলি কোষ আছে, সেগুলির জলের প্রয়োজন খুব বেশী। 

মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এই কোষগুলি সমস্ত শরীরের 

জলের প্রয়োজন মেটায় জলপানের ছারা । 

(২) ক্ষুধা! 1550861) :- শরীরের পু্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও তাপসংরক্ষণের 
জন্য আমাদের খাছ্যের প্রয়োজন হয়। খাগ্যাভাব হলে ব্যক্তি ক্ষুধা অচ্কভব, 

করে। কিস্তৃক্ষুধাকি? কারও কারও মতে ক্ষুধার কারণ হ'ল খাগ্ঠাভাবে 

ব্যক্তি ছুর্বলতাজনিত অস্বস্তি অনুভব করে এবং ক্ষুধা অনুভব কবে। কোন 

কোন ব্যক্তি আবার উভয় কারণে ক্ষুধা অনুভব করে। 

কিন্ত পাকস্থলী নেই এরকম ব্যক্তিরও ক্ষুধা হতে দেখ! গেছে। ক্ষুধার, 
সঠিক কারণও আবিষ্কৃত হয় নি। অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে খাগ্যে্ প্রয়োজনে, 
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ব্যক্তির দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং ব্যক্তি ক্ষুধা অঙ্গুভব করে। কিন্ত 
এই৷ রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সন্বদ্ধে মাহুষের জান খুব কম। 

(৩) নিদ্রী (81997) :--শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য নিজ্ার 
প্রয়োজন হয়। নিদ্রা মান্ছষের জৈব প্রয়োজন | মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে 
নিত্রা কেন্ত্র আছে। এর দ্বার] নিদ্রা নিয়মিত হয়ে থাকে। 

(৪) যৌন প্রয়োজন (8928%] 70999) £--জীবের প্রয়োজন হ'ল 

আদিম প্রয়োজন । এই প্রয়োজনের সহিত অন্য প্রয়োজনের পার্থক্য আছে। 

অন্তান্ত জৈব প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি না হলে জীবন রক্ষা কর] সম্ভব হয় না। 

খাদ্য ও জলের অভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু যৌন প্রয়োজন 
পরিতৃপ্ত না হলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে । 

সহজাত প্রবৃতি ও ভাড়ন। (109109% 80৫. 2%9) £-_আমর]! বলে 

থাকি মাতা সহজাত প্রবৃত্তির বশে সন্তান লালন পালন করে। পাখী খড়কুটো 
সংগ্রহ করে বাসা বাধে একই প্রবৃত্তির জন্য । সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ছুটি 

অত্যাবশ্তকীয় উপাদান দেখা যাঁয়। একটি হ'ল জৈব তাড়না অপরটি জটিল 

সহজাত অনঞ্জিত আচরণ। ক্ষুধা তৃষ্ণা জৈব গপ্রয়োজন। কিন্তু সেগুলির 
জন্য মাষের আচরণ জটিল হয় না। কিন্তু যৌন প্রয়োজনে জীবের আচরণ 
জটিল হয়। পাখী যৌন প্রয়োজন চরিতার্থতার জন্য গাঁন করে, ভাকে, 
ধাওয়া করে তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে কিছুক্ষণ ধরে সোহাগ করে, 
পালকগুলি ছড়িয়ে দেয় তারপর যৌন প্রয়োজন চরিতার্থ করে । 

মাতৃত্বের প্রবৃত্তি একটি সহজাত প্রবৃত্তি। পিটুইটারি গ্রস্থি থেকে 
প্রোল্যাকটিন নামক রসক্ষরণ হয়, ফলে মাতৃত্তন্ গ্রন্থি উত্তেজিত হয় এবং দুগ্ধ 
ক্ষরণ হয়। দৈহিক পরিবর্তনের ফলে মাতার মনে মাতৃভাব জাগে। 

প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ (0158915086107, ০1 10980.) :-_মাহুষের 

জীবনে বৈচিত্র্য আছে তাই তার প্রয়োজন বহুবিধ। ব্যক্তির প্রয়োজনকে 

বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

(১) প্রয়োজন জৈব হতে পারে এবং মানসিক হতে পারে 
(০:85010 504. 2990051) ।--জীবন রক্ষার জন্য জৈব প্রয়োজন অত্যাবশ্তক | 
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এই প্রসঙ্গে দেহতত্বিদ্গণ হোমোস্টেসিন কথাটির উল্লেখ করেছেন । শরীরের 

আত্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে সান্্য থাকা দরকার । একে বলে ছহোষোস্টেনিস 
'(902009888915)| শরীরের চাপ, তাপ, রক্তের অত্্ত্ব, ক্ষারত্ব প্রভৃতি সব 

'কিছুর মধ্যে একটি সাম্য থাকবে ; সাম্যের অভাব হলে জীবন রক্ষা করা 

সম্ভব নম্ব। যেমন শরীরের অত্যধিক তাপ হলে ঘাম হয়। ঘাম উত্তাপ 

কমাবার জন্য দেহকে সিক্ত রাখে ।' সেইরূপ খাগ্ঘ, জল, অক্সিজেন জীবন 

রক্ষার জন্য অত্যাবশ্বক। এর অভাবের জন্য ব্যক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি অন্তব 

করে। এই জৈব প্রয়োজনের তাড়নায় সে সক্রিয় হয়। বিভিন্ন জৈবিক 

কার্ধ্য যেমন পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস ক্রিয়া প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় সায়ুমণ্ডলীর দ্বারা 

নিয়ন্ত্রিত হয়। 

মানলিক প্রয়োজন :-_-শিশুর মানসিক প্রয়োজনগুলি হ'ল আত্ম- 

কেন্দ্রিক। নিজের খেলনাগুলি সে সযত্বে রেখে দেয়। বাবা মার ভালবাসা 

একাই পেতে চায়। বড় হলে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয় এবং 

শিশু আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। সঞ্চয়ের প্রয়োজনও ব্যক্তির মানসিক 

প্রয়োজন । এই সব প্রয়োজন স্থষ্ট হয় অহংবোধ থেকে । 

আজকের দিনে মানসিক প্রয়োজনের তাগিদ অনেক। পৃথিবীতে অর্থ, 

যশ, খ্যাতি, প্রভৃতি অনেক কিছু মানুষ কামনা করে । মাননসিক তৃথ্থির জন্যও 

ব্যক্তি প্র যোজন স্যট্টি করে, যেমন একটি উপন্যাস পাঠের প্রয়োজন বা সিনেমা 

দেখার প্রয়োজন । 

(২) সহজাত ও শিক্ষালন্ধ প্রয়োজন (19506 5129. 0111991790 

0990. )$ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে নৃতন নৃতন 
প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়। নৃতন কুচি, নৃতন জ্ঞান, নৃতন দৃষ্টি ভক্কি ও নূতন আদর্শ 

প্রভৃতি ব্যক্তি মনে নৃতন প্রয়োজনের সৃষ্টি করে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে 
গ্রয়োজনও পরিবত্তিত হয়। এগুলি হল শিক্ষা প্রয়োজন । 

নিছক দ্বেহিক প্রয়োজন হুল সহজাত প্রয়োজন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি 
জীবের সহজাত প্রয়োজন । 

(৩) সামাজিক ও ব্যক্তিগত (9০০181 ৪0 159151008] ) 
প্রয়োজন ₹_-মাহ্ষ সমাজবদ্ধ জীব। বাবা, মা, ভাই, বোন, বন্ধু, প্রতিবেশী 



মানুষের আচরণ ৬১. 

প্রভৃতির সঙ্গে সে বাস করে। মানুষের মধ্যে একসঙ্গে বাস করার এই ভাগিদেব, 
জন্য ব্যক্তি অন্যের সংসর্গের জন্য বাগ্র হয়। একসঙ্গে বাস করার তাগিদ 

আনে বিভিন্ন প্রয়োজন থেকে । মানুষ অন্তের উপব নির্ভর করতে ভালবাসে, 

_আ্মন্তের ভালবাস! সে চায়, অন্যে তার সেবা যত্ব ককক তা মে চায়। শিশু 
শৈশবে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। পরবস্তীজীবনে মে বন্ধুর সাহাষ্য 

প্রার্থনা করে। বন্ধুর কাছে হৃখছুঃখের কথা বলার প্রয়োজন হয়। যৌন 
প্রয়োজনে ব্যক্তি মানুষের সংসর্গ কামন! করে। 

আত্ম প্রতিষ্ঠার (53690. ০ ৪686০9) প্রয়োজন সামাজিক প্রয়োজন । 
নেতৃত্ব, যশ, খ্যাতির প্রয়োজনে মানব আচরণ করে। ব্যক্তি সর্তবোচ্চ পদটি: 
কামন। করে এবং অন্তেব চেয়ে বেশী সম্মানের আমনটি অধিকার করতে চায়। 

সম্মানবোধের (0:99689) প্রয়োজন এর থেকে উদ্ভৃত। অর্থ, পোষাক, 
পরিচ্ছদ, বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি নমাজে সন্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। 

আত্মপ্রতিষ্ঠার পর আসে আত্মরক্ষার প্রয়োজন (59০8:165 )' সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তি প্রিয়জন প্রভৃতি হারাবার ভয়ে ভীত মান 
সেগুলি বক্ষার জন্য চেষ্টা কবে? 

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যক্কিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন শিক্ষা ও কচির 

জন্য ব্যক্তির লক্ষ্য বিভিন্ন হয়। ব্যাবসায়ী ও ডাক্তারের প্রয়োজন বিভিন্ন । 

আবার কোন কোন ব্যাক্তি গৃহের মধ্যে তার আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন চরিতার্থ 
করে। সমাজের খ্যাতির জন্য লালায়িত হয় নাঁ। সকল প্রকার জৈব ও 
সামাজিক প্রয়োজন হুল ব্যক্তিগত প্রয়োজন । 

সামাজিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য মানুষ কতগুলি উপায় অবলম্বন 

করে যেমন সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা । ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন চরিতার্থ 

করার জন্য অপবের সাহায্য নিয়ে থাকে। একে বলে সহযোগিতা (০০. 
01997861020 )। 

সহজাত প্রবৃত্তি (18529 ) 

মানুষ জন্ম থেকে কতগুলি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, এবং সেই প্রবৃত্তির বশে. 

ক্রিয়া করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতৃস্তন্ত পান করে। মাতা লহজাত.. 
্রবৃত্তিবশতঃ সন্তান লালন করে । 



৬২. . মনোবিজ্ঞান 

লহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে আমরা সহজাত প্রবৃন্তির 
কতগুলি বৈশিষ্ট্য স্বদ্ধে আলোচন! করব। 

(১) সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি জৈব প্রয়োজন থেকে । জৈব প্রয়োজনের 
জন্য ব্যক্তির একটি অন্বস্তিকর অঙ্গৃভূতি হয় এবং প্রয়োজন চরিভার্থতার প্রবৃত্তি 
থেকে সে ক্রিয়া করে। 

(২) নহজাত প্রবৃত্তি জৈব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হলেও এ প্রয়োজন 
সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন থাকে না। পাখীর বাস! বাধার প্রবৃত্তি সহজাত। কিন্তু 
বাসা বাঁধার উদ্দেশ্ত স্বদ্ধে সে সচেতন নয়। 

(৩) সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও, সব প্রবৃত্তিগুলি জন্মসময়ে প্রকাশিত 

হয় না। যৌনপ্রবৃত্তির প্রকাশ হয় অনেক পরে; কিন্ত শিশুর স্তন্য পানের 
প্রবৃত্তি জন্ম দময়ে প্রকাশিত হয়। র 

(৪) সহজাত প্রবৃত্তি মানষ উত্তরাধিকার 'হৃত্রে লাভ করে। সেইজন্য 
সহজাত ক্রিয়া কতকটা যাক্ত্রিক হয়। সহজাত প্রবৃত্তির চরিভার্থতার জন্য 
শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। 

(৫) নহজাত প্রবৃত্তি সব জীবেরই থাকে । ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন আকাঙ্ষা 
প্রভৃতি প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যে দেখা ঘায়। 

(৬) সহজাত প্রবৃত্তি জৈব প্রয়োজন সঞ্জাত। জীবের আত্মরক্ষা ও 

নিরাপত্তার প্রয়োজনে জীব ক্রিয়া করে। 

(৭) সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মান্য কাজ করে? এই প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ- 

জড়িত থাকে । আবেগ অন্ুভূতিমূলক কিন্ত সহজাত প্রবৃত্তি ক্রিয়ামূলক | 
(৮) সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষালন্ধ নয় কিন্তু অভিজ্ঞতা, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা 

প্রভাবিত হতে পারে । পাখী সহজাত প্রবৃত্তি বশে খড় কুটো সংগ্রহ করে কিন্তু 

যা খুসী সংগ্রহ করে না। বাসা তৈরীর উপকরণগুলিই সংগ্রহ কবে। 

(৯) শিক্ষা সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে। শিক্ষিত মনের অনু- 
আসনে যৌন প্রবৃত্তি দরমিত হয়। 

সহজ গুবৃত্তিক মভ্ভবধে মকভুম্টজ ২-ম্যকভূংলেজ। আত 
আছবের সমস্ত কর্মের মূলে আছে সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে 
'গিয়ে তিনি বললেন সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল উত্তরাধিকার সুত্রে পাঁওয়া জন্মগত 



ষাষের আচরণ রি ৬৩ 

প্রবণতা যা তার অধিকারীকে কোন এক শ্রেণীর বস্ত্র প্রতি মনোযোগী করে, 
এবং এরূপ একটি বস্ত গ্রত্যক্ষণের পর বিশেষ প্রকৃতির একটি আবেগের 

উত্তেজন৷ উপলব্ধি করায় ও একটি বিশেষ উপায়ে এক্সপ করে গ্রবৃত্ত করে অথব! 
অন্ততঃ এরূপ কর্দের প্রেরণার উপলব্ধি ঘটায় । | 

ম্যাকডূগালের মতে সহজাত প্রবণতা ছুইপ্রকার :_- 

(১) সুনির্দিষ্ট ও (২) সাধারণ। এই সুনির্দিষ্ট প্রবণতাকে তিনি সহজাত 
প্রবৃত্তি বলেছেন। সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি দিক-_€১) জ্ঞানমূলক (২) অঙ্থ- 

ভূতিমূলক ও (৩) ক্রিয়ামূলক | বাঘের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তির জ্ঞানযূলক প্রত্যক্ষণ 

হ'ল। ভয় হ'ল আবেগ মূলক এবং পলায়ন হ'ল ক্রিয়ামূলক দ্বিক। 
ম্যাকডুগাল চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রত্যেকটির সহিত জড়িত এক 

একটি আবেগের . একটি তালিকা দ্রিয়েছেন। আবেগের অধ্যায়ে তালিকাটি 

প্রদত্ত হল। 

এরপর ম্যাকডুগাল কয়েকটি প্রবণতাঁর কথা৷ বলেছেন। সহজাত প্রবৃত্তির 

মূলে যে আবেগজনিত দিক আছে তাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি প্রবণতার কথা 
বললেন। পরে তিনি চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে কয়েকটি প্রবণতা! জুড়ে 
দিলেন। তাঁর এই তালিক1 অনুযায়ী সহজাত প্রবণতা হল সতেরটি। এই 

(তিনটি সহজাত প্রবণতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত আবেগ দেওয়। হল :-- 

প্রবণতা আবেগ 
বিশ্রাম ক্লাস্তিবোধ 

আরাম ছুঃখ বিরূপতা 

কৌতুহল ব্রমণাকাঙ্ষা 
ম্যকড়গালের মতবাদের বিভিন্ন সমালোচনা করা হবেছে। 

নীচে সেগুলি আলোচিত হল। 

(১) তিনি হাচি, কাশি, চুলকান, মলত্যাগ প্রভৃতিকেও সহজাত 
প্রবৃত্তি ব্লেছেন। কিস্তু এগুলি হুল প্রত্যাব্তক ক্রিয়।। স্হজ'ত 

প্রবৃত্তকে তিদি অত্যন্ত ব্যাপকভীকে দেখেছেন । তীব এমত গ্রহণ- 

যোগ্য নয়। 

(১) সহজাত প্রবৃত্তির ধারণটি বণনা মূলক, এর মধ্যে €কান 



৬৪ মনোবিজ্ঞান 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ভয় হলে যাস্চুষ পলায়ন করে। 

সহজাত প্রবৃত্তির এটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল না। 

(৩) নহজাত প্রবৃত্তিকে মাহষ দমন করতে পাবে। প্রবৃত্তি বশে সব 

সময় কাজ করে না। 

(৪) সব কাজের মূলেই তিনি সহজাত প্রবৃত্তি আছে বলেছেন।' 
কিন্তু মান্ুষ কেবল প্রবৃত্তির বশে কাজ করে না) তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ 
করে কাঁজ করে। ম্যাকড়গাল প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিকে পৃথক করে: 

দেখেননি । কিন্ত প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধি এক নয়। | 
(6) মাহষের আচরণ অত্যস্ত জটিল, প্রবৃত্তি বশে মানুষের সব 

আচরণ অনুষ্ঠিত হয় বললে-_-আচরণকে সহজ করে ফেলা হয়। 
প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গেই একটি আবেগের কথ! তিনি বলেছেন 

কিন্তু সব প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে না। 
(৭) ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তির মংজ্ঞা মেনে নিলে মানষের আচরণকে 

যান্ত্রিক বলতে হয়। কিন্তু সব আচরণ যান্ত্রিক নয়। মানুষের আচরণ। 

দেশে কালে পরিবন্তিত হয় এবং তাঁর আচরণে বৈচিত্র্য ও আছে। 
পূর্ব্বে এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর] হয়েছে। 

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি (:০98:00 8:00. 108611189009 ) 

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত । সহজাত প্রবৃত্তি শক্তি নয় কর্শের' 

একটি প্রবণতা কিন্তু বুদ্ধি হ'ল শক্তি। সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্তন নেই-_ 

ইহা একঘেয়ে । কিন্তু বুদ্ধি পরিবর্তনের সঙ্গে সামগ্রশ্ত রেখে নৃতন নৃতন 
আচরণ করায়। বুদ্ধি অতীতের শিক্ষাকে কাজে লাগায়। কিন্ত সহজাত 

ক্রিয়া শিক্ষা নিরপেক্ষ ও বৈচিত্র্যহীন। বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তি ছুইই 

পরিবেশের সহিত সঙ্গতি বিধানের অস্ত্র স্বব্ূপ। যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় 

সেখানে মানুষ বুদ্ধির সাহাম্ম্যে সমস্তার সমাধান করে । 

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ (2081006৪800 97306102) 

ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত, 
থাকে। আবেগই প্রবৃত্তিকে জাগায়। ড্রেভার, রিভার মায়ার্স প্রভৃতি 

মনোবিজ্ঞানীবা এই মতবাদের বিরোধী । তাদের মতে সহজাত প্রবৃত্তির 



মা্গষের আচরণ ৬৫ 

সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকলেও, সব সময় নব প্রবৃত্বির সক্ষে আবেগ 
জড়িত থাকে না। সহঙগাত আচরণ যদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত ন1 হয়ে সমাপ্তি লাভ 

করে তাহলে আবেগ জন্মায় না। কিন্ত আচরণ বাধার লম্মুখীন হলে 

উত্তেজনা! আমে এবং আবেগের সঞ্চার হয়। শিকারীর হাতে বন্দুক 
থাকলে বাঘ দেখলেও সে ভয় পাবে না। বিপদে পলান্ননে সক্ষম হলে 
প্রাণীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। | 

0568619078 (প্রশ্নাবলী ) 

1. 09৮ 1৪ 00061599 ০ 909৪ 1৮ 01110) 11000, 09903 

900. 01198 ? 

উদ্দেশ্য কাহাকে বলে? তাড়না ও প্রয়োজনের সঙ্গে ইহার পার্থক্য 

কোথায় ? 

9, 01828810990. 0৪৮ 816 85০ 010001009]09908 ০ 

1)010810 09108 ? ূ 

প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ কৰর মানুষের প্রধান প্রধান প্রয়োজনের 

বিবরণ দাও । 
8. ৬9৮ 0০ 500 10980 07 001080 02109510717. 009 819 

10৪ 0108150092180108 ? 

মান্তষের আচরণ বলিতে কি বোঝ? এই আচরণের বৈশিষ্টা নিরূপণ কর। 
4. 77501810 ৪0৫. 075870179 10640088115 0:৪০ 061086100 
ম্যাকড়ুগঠলের মতবাদের ব্যাখ্যা ও পমালোচন কর। 

5, ডা079৮ 19 1090006722০ 0098 16 01109 10100 

100611191709, 

সহজাত প্রবৃত্তি কি? বুদ্ধির সঙ্গে ইহার পার্থক্য কোথায়? 



এও অশ্যাজস 

অনুভূতি ও আবেগ (9611768 80 67009180718) 

অনুভূতির স্বরূপ (189/:৩ 0৫ :061176 ) 

বাসনার পশ্চাতে ছুটি জিনিষ কাঁজ করে £ একটি হ'ল উদ্দেস্ট অপরটি 
হ'ল অনুভৃতি। আমরা ক্ষুধার জন্য খাগ্চের অন্বেষণ করি এবং ক্ষুধা অনুভব 

করি। সাধারণভাবে অন্গভূতি অর্থে বোধ বোঝায়। কোন স্থানে আঘাত 
লাগলে বোনার অনুভূতি লাভ করি; আমার সামনে কেউ কথা বলছে, তার 
অস্তিত অনুভব করি। ডাক্তার রোগীর নাড়ী অনুভব করেন। 

মনোবিজ্ঞানে অনুভূতি জ্ঞানাত্মক নয় বা বামনার সঙ্গেও জড়িত নয়। 
মানসিক যে অবস্থার সঙ্ষে আবেগ জড়িত তাকেই মনোবিজ্ঞানে অন্থভূতি বলা 
হয়। ঘন জঙ্গলে বাঘের গঞ্জনে প্রথমে অন্ভূতি লাভ করি পরে ভয় নামক 
আবেগের বশীভূত হয়ে পলায়ন করি। 

অনুভূতি হ'ল মৌলিক, একে বিষ্লেষণ করে বোঝান যায় না'। 
সেইজন্য আমর! অন্থভৃতির ত্বূপ আলোচনা করে একটি সংজা নির্ধারণে 
সচেষ্ট হ'ব। 

(১) অন্ধৃভূতি প্রীতিকর অথব! অপ্রীতিকর হতে পারে। সব অন্ুভূতিই 
স্থখের অথবা! দুঃখের হবে। কোন কোন অন্গৃতৃতি আবার দ্বথছুঃখ উভয়েরই 
হুতে পারে। যেমন উত্তেজনা । মুখজনিত উত্তেজনা হতে পারে, আবার ছুঃখ 

জনিতও হতে পারে। 

(২). অন্স্ৃতি সম্পূর্ণদূপে আত্মকেন্দ্রিক। অনুভূতি একেবারেই নিজন্ব। 
আমার শুধু আমিই জানি, অন্যের পাধ্য নেই তাকে অনুভব করা। 

(৩) অগ্থভৃতি সক্রিয় নয়--অন্গভূতি অস্তরের, বছিজগতে অম্থভূতির 
জন্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।--তবুও অঙ্থভৃতির সঙ্কে একটি কর্ণের 
উদ্যম মিশে থাকে। অপ্রীতিকর অঙ্কভূতি হলে তার হাত এড়িয়ে যাবার 

জন্য মনে মনে সক্রিয় হই। বিশ্রী গন্ত আমছে। ইচ্ছে করছে ঘেখান থেকে 



অন্থভৃতি ও আবেগ [৬৭ 

চলেষাবার। কিন্ত অঙ্থৃভৃতি নিক্রিয় ; অন্ৃভৃতির সঙ্গে পেশন ক্রিন্না জড়িত 
নয়। অনেক সময় আবার আমরা জোর করে কাজ করি কিন্তু অস্তরে কাজের 
জন্ত কোন ইচ্ছার অহুতৃতি থাকে না। 

(৪) অন্ভৃতি ও জান সম্পূর্ণ পৃথক। পরিবেশ বা নিজের সন্ধে 
চেতনাকে অনুভূতি বলব না। ইন্দ্িয্রজাত সংবেদন ও অন্থভূতি নয়। 

(৫) শ্রীতিকর অনুভূতি অবাঞ্ছিত হতে পারে। মিষ্টি গন্ধে সুখের 
অন্থভূতি লাভ করি কিন্তু এই অনুভূতির জন্য পূর্ব্বে থেকে বাঁপনা না থাকতে 

পারে। সেইবপ অপ্রত্যাশিত তিক্ত স্বাদের অনুভূতি লাভ কন্ধি। 

আবার অনুভূতির জন্য প্রত্যাশা! থাকতে পারে। তৃষ্ণার সময় শীতল 
পানীয়ের জন্য অন্তরে লালায়িত হতে পারি। এই সকল অনুভূতির পশ্চাতে 
উদ্দেশ্ট (2006155) থাকে । 

(৬) অস্থৃভৃতি ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

একই উদ্দীপকে কেউ সুখ অনুভব করে। কেউ দু:খ অন্থুভব করে। অতএব 

অনুভূতি বস্ত নিরপেক্ষ ও আত্মকেন্দ্রিক | | 

(৭) অনুভূতির মধ্যে উত্তেজনা অথবা নিরুত্তাপ ভাব থাকতে পাবে। 
ছেলে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে সুখের অন্তভতির সঙ্গে মনে মনে 

উত্তেজনা অনুভব করছি। আবার ছেগের পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে। 
দুঃখের ভারে মনে অনাড়তা আসতে পারে। 

এক কথায় অনুভূতি একটি নিষ্রিয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যার গঙ্গে 
স্থথ অথবা ছুঃখ জড়িত থাকে । 

অনুভূতির শ্রেণী বিভাগ (61599115860) ০€1991108) £-_ 

অশ্ুভূতি ছুই প্রকার £--সংবেদনাত্বক ও আবেগমূলক। পঞ্চইন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে যে অনুভূতি লাভ করি সেগুলিকে সংবেদনাত্বক অনুভূতি 
বলতে প্রারি; এর সঙ্গে টদহিক প্রকাশ জড়িত নেই। মিষ্টি গন্ধে স্থথ 
লাভ করছি এর সঙ্গে সক্রিয়তা মিশে নেই। আবেগের সঙ্গে দৈহিক 
প্রকাশ জড়িত থাকে যার জন্য পেশী ক্রিয়া করে থাকে। ছুংখ হলে 

কারি, ভয় পেলে কাঁপি এবং তারপর পলায়ন করি। 



৬৮ মনোবিজ্ঞান 

অনুভূতির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী উ্ড বলেছেন 
অশ্নভূতি ব্রি-আয়তনের। (১) হ্থথকর অথবা ছঃখকর অন্কভূতি €198882$ 
01. 07001985800 )1। (২) উত্তেজনা ও অবসাদ ( 105:016970906 800 

(97086 ) এবং কাঠিন্ঠ, প্রত্যাশ! ও শিথিলতা ( 69089, 9%29906906 8200 

£61%% )। উপ্ত এই ভ্রি-আয়তনের মধ্যে অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ করলেন। 

পরম সথ থেকে স্তরে স্তরে চরম দুঃখ পর্্যস্ত একই স্কেলে স্থুখকর্ 

ও ছুঃখকর অনুভূতিকে সাজানো যায়। সেইরূপ চরম উত্তেজনা! থেকে 

শান্ত অবস্থা এবং প্রত্যাশা থেকে শিথিলতাকে সাজানো! যায়। কোন 

কিছুর প্রত্যাশাল্ন বহুক্ষণ থাকার পর আন্তে আস্তে প্রত্যাশা চলে গিয়ে মন 

শিথিল হয়ে আমে। 

সহান্ৃভৃতি ও সমবেদনা ছুই প্রকার অনুভূতি (৪310080)5 ৪0৫ 

91101085015 )। 

অন্যের মত অনুভব করা বা অপরের সহিত অনুভব করাকে 

সহান্ৃভৃতি বলে। সকপের মধ্যে একটি উত্তেজনার ভাব দেখলে আমিও 
উত্তেজনা অনুভব করি। বন্ধু যা অন্নতব করছে, আমারও সেইপ্রকার 

অনুভব করার ইচ্ছা হয়। 

সমবেদনার অময় অন্তের অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলি। 
উপন্যাপ পড়ছি নায়কের গ্খ ছুঃখ নিজের সঙ্গে এক হয়ে গেছে; তাই 

নায়কের হৃথে পুলক অনুভব করছি; দুঃখে বেদনা অন্থভব করছি । 

আবেগ ( হ021001027 ) 

পরীক্ষায় ফেল করার সংবাদট! নিয়ে বাড়ী ফিরল সমিতা। মা প্রশ্ন 
করতেই কেঁদে ফেলল। মা বুঝলেন শমিতা ছুঃখ পেয়েছে । আবার রেডিওতে 

গান গেয়ে ফিরে এমে এই শমিতাই পেপ্দিন মায়ের গল! জড়িয়ে হেসেছিল 
সাফল্যে আনন্দে । রাতে ঘুমের মধো ত্বপ্রে তুমি দেখলে সাদ কাপড়ে ঢাক! 
একটি মুত্তি তার লম্বা হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে এগিয়ে আনছে। ভীষণ 

তয় পেয়ে তুমি চীৎকার করে জেগে উঠলে। এই দুঃখ, হানি, ভয় গ্রতভৃতিকে 
আমরা আবেগ বলে থাকি। 



অন্থভৃতি ও আবেগ ৬৯ 

বিভিন্ন যনোবিজ্ঞানী আবেগের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন । কৃল্পেয (512০) 
মতে অন্ভৃতি ও ঘেহ যন্ত্রের পরির্ভনের সংমিশ্রণে আবেগের হৃ্টি। ওয়ার্ডের 
€ক্/৪::৫) মতে আবেগ একটি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার, জ্ঞানাত্মক, ভাধাত্মক 
ও আনন্দ বেদনার অন্ুভুতিই (0০80016100, 0০9086100. ৪00. 12198507:9 

₹৪1০) আবেগ । সালির (95115) মতে আবেগ হল কতকগুলি সংবেদন সৃষ্টি 

কারী বস্ত দ্বারা উদ্দীপ্ত অনুভূতি । উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি থেকে একটি জিনিস 
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আবেগ হল একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া । তাই 
আবেগের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা না করে আমর! নিয়ে আবেগের শ্বরূপ 

বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। 

আবেগের স্বরূপ (9৮59 09200061070) 

(১) কোন বস্তবা ঘটনা ভাল লাগা বা ভাল না লাগা থেকে আবেগের 
হ্ষ্টি। উত্তেজকের উপস্থিতিতে আবেগ অকন্মাৎ প্রকাশিত হয়। 

(২) আবেগের সময় সর্ববাঙ্গীন দৈহিক উত্তেজন। লক্ষা করা যায়। যেমন, 

ত্রুত শ্বাসগ্রশ্বাস ক্রিয়া, অতিরিক্ত গ্রন্থির নিঃসরণ, বক্তচাপ বুদ্ধি ইত্যাদি 

একে ধহিক অন্থরণন (0288010 7990087599) বলে । 

(৩) আবেগের ম্ময় চেতনা একটিমাত্র বস্ততে নিবদ্ধ থাকায় অমাদের 

পাঁরিপাশ্থিক জ্ঞান প্রায় বিলুগ্ধ হয়। একে বলা হয় আবেগের পৃথকীকরণ 
(92700100891 01580096100). 

(8) আবেগের সময় ব্যক্তি নিক্কি্ন (209০৮:5৪) থাকে অর্থাৎ তার 
ধহিক কাধ্যকলাপ স্বনিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে না। আবেগই হুল তার কাধ্য 

কলাপের নিয়ন্ত্রা। 

(৫) উত্তেজক ছাড়া কোন আবেগ উদ্ভূত হয় না। কিন্তু কোন বিশেষ 
আবেগের কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে । বেমন ধর, ভয়। নি্জন 

রাঁত্রে এক] থাকতে ভয় হয়; কঠিন অন্থখের সময় ভয় হয় বাঁচব, না মারা 

যাব, তেতলার ছান্দের আপিদায় দাড়িয়ে নীচের ফিকে তাকালেও ভয় হয়, 
য্দি পড়ে যাই। 

(৬) আবেগের সঙ্গে একট! কর্মতৎ্পরতার দৈহিক প্রকাশ দেখা যায়। 



৭». মনোবিজ্ঞান 

রাগ. হলে মারবার জন্ত হাত গঠাই, ভয় পেলে দৌড়ে পালাই, ছুঃখছলে কাঁদি 
ইত্যাছি। আবেগের সঙ্গে এই যে কর্মতৎ্পরতা জড়িত আছে মনোবিজ্ঞানী 
ম্যাকৃড়ুগাল(140858911) তাকে বলেছেন সহজাত সংস্কার (1088006)। তীর 

মতে সহজাত সংস্কার থেকেই আবেগের উৎপত্বি। 

(৭) আবেগ অনেক ক্ষেত্রে বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। সকালে মায়ের কাছে 

বকুনী থেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল আর সারারিনই মনটা খারাপ হয়ে 
রইল। ন্বাগ হয়েছে বন্ধুর উপর সেই জন্য ঝগড়া হয়ে গেল। কিন্তু ঝগড়া 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাগ প্রশমিত হল না। 

(৮) বিভিন্ন ব্যক্তিতে একই আবেগের বিভিন্ন অভিব্যক্তি হতে পারে। 

শিশুকে মারলে নে রাগে চীৎকার করে কাদে। কিন্ত একজন প্রাপ্ত বয়স্ক 

লোক প্রন্ৃত হলে তিনি রেগে ঘে মেরেছে তার দিকে কটমট করে তাকাতে 

পাবেন । 

(৯) শারিরীক অবস্থা অনেক সময় আঁবেগকে প্রভাবাস্িত করে । অনেক 
দিন ধরে অন্থুখে ভূগলে বা শরীর দুর্বল থাকলে সামান্ত কথাতেই অনেকে 
রেগে যায়, কেউ কাদে। শরীর সুস্থ থাকলে সে ওই কথাতে হয়ত রাগ 

করত না। 

(১০) আবেগ অন্ধ। আবেগে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং 
অনেক সময় এমন কাজ করে বসে যার জন্য পরে অহুতাপ হয়। 

মৌলিক আবেগ (38819 620061099 ) 

বয়ন্কদের আবেগ জটিল এবং আবেগের প্রকাশও বিচিত্র। কিন্তু পৃথিবীর 
সঙ্গে শিশুর পরিচয় বেশী দিনের নয়; সে এখনও মানুষের সমাজের রীতিনীতি 

সম্যকন্ধপে আয়ত্ত করতে পারেনি । তাই তার আবেগের প্রকাশ সরল । 

শিল্তর আবেগকে আমরা মৌলিক আবেগ বলতে পারি । 

মৌলিক আবেগের সংখ্যা স্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর বিভিন্ন মত। 
ওয়াটসনের (ড্7৪০০) মতে আমাদের মৌলিক আবেগ তভিনটি--(১) ভয়, 
(২) রাগ ও (৩) ভাল লাগাঁ। হঠাৎ চীৎকার ব! উচ্চ শব শুনলে শিশু ভয় 
পায়, অবলম্বন শুন্ত হলে শিশু ভয় পায়, আবার অন্ধকারেও শিশু ভয় পায়। 



অনুভূতি. ও আবেগ ৭১ 

শিশুর ছাত থেকে খেলনাটি কেড়ে নিলে শিশু ক্রুদ্ধ হয়, শয্যাটি আরামদাক্গক 
ন৷ হলে ক্রুদ্ধ হয়, আবার ক্ষুধার সময় খাবার না পেলেও ক্রুদ্ধ হয়। আদর 

করলে শিশু হাসে, মার কোলটি শিশু পছন্দ করে তাই মাকেও শিশুর তাল 
লাগে। শিশুকে ভীত ক্রুদ্ধ বা আনন্দিত হতে কেউ শেখায়নি। আপন 

থেকে তার মনে এই আবেগের সঞ্চার হয়ে থাকে । শ্যারমান ( 9105:0080 ) 
মৌলিক আবেগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন আবেগ জন্মগত 
নয়, জন্মের পর শিশু বয়স্কদের দেখে আবেগের বশব্ত্বী হয়। ওয়াটসন 
শিশুর হাত-পা-ছোড়া, কান্না প্রভৃতি লক্ষ্য করে আবেগের শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন। শ্যারমান বলেন শিশুর কান! দেখে কিছুই বোঝ যায় না। ক্ষুধার 

সময় শিশু কাদে, পেট কামড়ালেও কাদে, আবার রাগ হলেও কাদে । ভার 

মতে জন্মের পর শিশু তার পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে। স্টাগনার 

(96897) ও হারলোর (78110 ) মতে মৌলিক আবেগ চাবটি--০১) 
আনন্দ (619890:9 ), বেদনা (2810 ), প্রফুল্লতা (70180100 ) ও বিমর্যতা 

(70971988102 )। | 

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডূগাঁল বলেন যে প্রত্যেক সহজাত সংস্কারের সঙ্ষে একটি 
করে আবেগ জড়িত আছে। তীর মতে আবেগ সংস্কার থেকে উদ্ভৃত। তিনি 
চৌদ্দটি প্রধান সংস্কারের কথা বলেছেন এবং এ চৌদ্দ সংস্কারের সঙ্গে জড়িত 
চৌদ্দটি আবেগের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যে সব সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে 

মানুষ জন্মায় তাই হল সংস্কার। প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে মানুষের একটি করে 
অন্তৃতি জড়িয়ে থাকে । এগুলিকে তিনি বগেছেন মৌলিক আবেগ। বহু 
সংক্কার যখন একই সঙ্গে ক্রিয়া করে তখন যে মিশ্র আবেগের স্থ্টি হয় তাকে 
তিনি বলেছেন মিশ্র-আবেগ (00200192 9700800 )। মনোবিজ্ঞানী 

ম্যাকড়ুগাল যে সতেরটি আবেগের কথা বলেছেন ত]1 নীচে দেওয়৷ হল। 

সহজাত সংস্কার (17096:096) মৌলিক আবেগ (39810 920001970) 

(১) পলায়ন (75989 ) তয় (0981: ) 

(২) যুযুৎসা ( 0020086 ) ক্রোধ (40£91) 

(৩) দ্বৃণ] (70920919107 ) বিরক্তি (7018899) 

(৪) বাৎ্লল্য (8:970691 ) মহ (70910098 920906190 ) 



গু গনোবিজ্ঞান 

সহজাত সংস্কার (9610০) মৌলিক আবেগ (98৪1০ 5০০০৪০০) 
(৫) 
(৬) 

(৭) 

(৮) 
(৯) 

(১) 

€১১) 

(১২) 

(১৩) 
(১৪) 

(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 

জনয (4700981 ) খে (70185:589 ) 

যৌন প্রবৃত্তি (99381 কাম (70086) 

179017006 ) 

কৌতুহল (052109165 ) বিদ্ময় ( ০99: ) 

বশত (99100158100 ) হীনমন্যতা (2398556 991 1961108) 

আত্মপ্রতিষ্ঠা (9911 8898 আত্মগৌরৰ বোধ (০08181% 

6101) 9০111991170 ) 

খান্ভান্বেবণ (17000. 599101778) ক্ষুধা ( 358 ) 

যৌথপ্র বৃত্তি (93798877008 একাকিত্ব বোধ (019911775 ০0: 

1988) 10069 117998) 

সঞ্চয় (40001518100) স্বাধিকার বোধ (779911078 ০: 

(0 া0679101) ) 

নির্মাণ (09086006100, ) ভ্জনী স্পৃহা (0768015921998) 

হাস্য ( [8 8810691) আমোদ (40009900106 ) 

বিশ্রাম (75996) কাস্তি ( ঢা961209 ) 

আরাম (389০) ছুঃখ বিমুখতা৷ ( 4592:5107 6০ 7910 ) 

কৌতুহল প্রবণতা ভ্রমণস্পৃহা (19981:9 1০৮ 6859] ) 
' (30861790601 1020107896102 ) 

বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা স্যাকডূগালের মৌলিক আবেগের এই তালিকাটি 
গ্রহণ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে সব আবেগগুলিই জন্মের পকুই 

প্রকাঁশ পায় না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে। 

আবেগের শ্রেণী বিভাগ (0188919080100 ০: 9206100) 

আবেগের শ্রেণী বিভাগ নানাভাবে করা যায় ঃ প্রথমত আবেগ দুই 

প্রকার--সাধারণ (00707007) ও বিশেষ (9709০181)। 

আনন্দ ও ছুখঃ সাধারণ আবেগের অস্তভুক্ত, অন্যান্ত আবেগ যেমন 

ভালবাসা, ক্রোধ, দ্বণা প্রভৃতি.বিশেষ আবেগ । 
অন্যভাবে শ্রেণী বিভাগ করলেও আবেগ দুইপ্রকার :--আত্মকেন্দ্রিক 



অঙ্ভূতি ও আবেগ পও 

(€778০18610) ও পরকেন্দ্রিক (41515610)। দ্বণা, ভয় প্রভৃতি আত্মকেন্ত্রিক 

প্রেম হল পরকেন্ত্রিক আবেগ। 

কয়েকটি প্রধান আবেগ সধ্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল। 

(১) ভয় (599: ) £--ভয়কে জরুরী অবস্থার (97091892005) আবেগ 

বলা হয়ে থাকে । যখন আমরা কোন বিপদের লন্মুখীন হই এবং সেই বিপদ 
থেকে বক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তখন আমরা ভয় পাই। কোন 

বেদনাদায়ক ঘটনার পুনবাবৃত্তির সম্ভাবনায় ও আমরা ভয় পাই। যেমন যে 
ব্যক্তি একবার ষাঁড়ের গু তো খেয়েছে, ধাড় দেখলেই সে ভয় পাবে। 

ঘটনার আকম্মিকতা ও তীব্রতাও আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। 

আকম্মিকতা ও তীব্রতার সম্মুখে নিজেদের অসহায় ভাব পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে, 
তাই আমরা ভয় পাই। 

মনোবিজ্ঞানী 'জারসিন্ড ছোট ছেলেদের একটি ভয়ের তালিকা প্রস্তত 

করেছেন যথা, দৈহিক বেদন1] বা দুর্ঘটনাজনিত ব্যথা, অন্ধকার, একাকীত্ব, 
আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু, ভূত, অপরিচিত গৃহ, বকুনী, শাস্তি, লোকের হাসির 
কারণ হুওয়। ইত্যাদি । পিতামাতার মনে কোন ভয় থাকলে অনেক সময় 

তা শিশুর মনেও সঞ্চারিত হয়। ্ 

বিপদের সম্মুখীন হলে আমরা ভয়ে কাপি। ভয় একটি বেদনায়ক 

আবেগ । কিন্তু এই আবেগ আমাদের বিপদ হতে বীচতে পাহাধ্য করে। 

প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত সংস্কার হল বিপদ দেখলেই পলায়ন কর! এবং এই 

পলায়ন প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আছে যে আবেগ তার নাম হল ভয়। 

ভয়ের সঙ্গে কতকগুলি শারিরীক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। যেমন, হৃংস্পন্দন 

ৰাঁড়ে, গল! শুকিয়ে যায়, চোখ বিস্ফাবিত হয় ঘন ঘন প্রস্রাব হয় ইত্যাদি। 

কল্পিত ভয় বা! কল্পিত বিপদকে আমর! পছন্দ করি, কারণ ভয়ের থেকে 

পলায়ন করার মধ্যে বা ভয়কে জয় করার মধ্যে আনন্দ আছে । এই কারণেই 

ভীষণভার এত আকর্ষণ ; রোমাঞ্চ কাহিনী ও তাই বুঝি এত ভাল লাগে। 

ভয়ের যখন কোন বাহিক হেতু থাকে না তখন তাকে বলে আতঙ্ক 
€000919) | েমন বন্ধস্থানের ভয় (019086:0 01১0019), মুক্তস্থানের ভয় 
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(88০:8:918), উচ্চস্থানের ভয় (৪০:০00৮০1৪ ) ভিড়ের ভয় 0০1০ 

0০018) ইত্যাদি । 
(২) র্লাগ 40857) কোন ইচ্ছাপূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে আমাদের 

রাগ হয় বিশেষতঃ এই: ইচ্ছাপৃরণে যদি কোন ব্যক্তি বা বস্ত বাধাম্বরূপ হয় 
এবং যখন আমরা জানি যে এ বাধাকে অতিক্রম করবার শক্তি আমাদের 

আছে। যে শ্রমিক তার যন্ত্রের উপর রাগ করে সে উচ্চদরের শ্রমিক 

নয় (4. 090 দ021010800 00877518 161) 10158 60018) | কিন্তু কখন কখন 

বারবার ব্যর্থতার সম্মখীন হয়ে নিজের ওপরও আমর] রাঁগ করতে পারি । 
ভয়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় রাগ আরও শক্তিশালী আবেগ এবং এর 
বহিপ্রকাশও গ্রচগ্ড। 

বিভিন্ন ব্যক্তির রাগের প্রকাশও বিভিন্ন । ছোট ছেলের রাগ হলে হাত 

পা ছোড়ে, দীতে দাঁত ঘষে, জিনিষ ছোড়াছুড়ি করে, মার-ধর করে, ইত্যাদি । 

অশিক্ষিত লোকে রাগের সময় গালি বর্ণ করে, ঝগড়া করে। মাজ্জিত 

কচিসম্পন্ন ব্যক্তি বাগ হলে বাকা কথায় জবাব দেয়, ব্ঙ্গ করার ভঙ্গিতে কথা 

বলে, অনেক সময় ঘরছেড়ে চলে ঘায়। 

অতি শৈশবেই শিশুর রাগের প্রকাশ দেখা যায় শিশু যখন আপন মনে 

খেলে, হাত-পা ছোড়ে তখন কেউ তাকে বাধা দিলে মে রাগ করে কাদে। 

গুড এনাফ, (3০০৫ 72০998)9) শিশুর রাগের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন 
যেমন, জোর করে শিশুকে স্ান করান, জোর করে খাওয়ান ইত্যার্দি। 

অন্ত ছেলেদের সঙ্গে খেলার ময় খেলনা নিয়ে মতবিরোধ হলেও পে রাগ করে, 

ঝগড়া করে। শিশু যত বড় হয় তার রাগের প্রকাশ ভঙ্গীও ততই পরিবত্তিত 

হয়। সে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। 

ইচ্ছাপূরনে বাধা পেলেও সহ করে। বয়ঃপ্রাঞ্ত হলে সে দেখতে পায় পৃথিবীতে 
কিছু অপূর্ণ বানা থাকবেই। তাই তখন আর দে আগের মত বাগ 
করে না। 

কষধার্ত বা ক্লাস্ত অবস্থায় একটু কিছু ক্রটি দেখলেই আমরা রেগে উঠি। 
আবার আহারের বা বিশ্রামের পর প্রনন্ন মনের কাছে সেক্রটি সামান্যই মনে 

হয়। এই জন্যই বোধ হয় গৃছিণীর] শ্বামীকে খেতে দিয়ে হাওয়া ব করতে করতে 

সুমিষ্ট স্বরে চাওয়ার ভূমিকাটি করে রাখেন। 



অস্থভূতি ও আবেগ ৭৫ 

ভয়ের ও রাগের তুলন। করলে দেখ। যায় ভয়ের সময় ভীত বাক্তি পলায়ন 
করে, কিন্ত রাগের সময়ে আক্রমন করবার জন্য অগ্রসর হয়। ভয়ের সময় 
ব্যক্তি নিজের অগহায়ত্ব উপলবি করে কিন্তু রাগের সময় নিজেকে খুব শক্তিশালী 

মনে হয়। ভবিস্তৎ বিপদের আশঙ্কায় ভয়ের হ্যট্টি হুয় কিন্ত রাঁগ হয় পূর্বের 
রূঢ় ব্যবহার ইত্যাদির জন্য । 

রাঁগের সময় কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন সাধিত্ হয়। চোখ মুখ লাল 
হয়, রক্ত চাপ বৃদ্ধি হয়, ফুসফুসে অতিরিক্ত রক্ত প্রবেশ করে, দাতে দাতে 
ঘর্ষিত হয়, গলার স্বর কক্ষ ও কর্কশ হয়, শ্বাস প্রশ্বাম ও হৃংস্পন্দন দ্রুততর হয়, 

হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, ইত্যাদি । 

(৩) প্রেম (1,০%9 ) :-_ প্রেম পরকেন্দ্রিক । ইহা রাগ বা ভয়ের মত 

আকম্মিক নয়। প্রেমের.সঙ্গে কাম জাঁড়ত। যৌন আবেদন ও এর সঙ্গে 
অঙ্গাক্ষীভাবে জড়িত। তবে বৃহত্বর দৃিতে এই প্রেমকেই শুধু প্রেম বলে ন]। 
মাতাপিতার প্রতি ভালবাসা, ভাইবোন ও বন্ধুর প্রতি ভালবানাকেও আমরা 
প্রেম বলতে পারি। 

প্রেম অপরকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত হয় এবং প্রেমিক ব্যক্তি নিজের সুখ 

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ন। তাকিয়ে প্রেমাম্পদকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চায়। প্রেম তীব্র 

হলে প্রেমাম্পদের জন্য ব্যক্তিবিশেষ সর্বন্ব ত্যাগ করেছে দেখা গেছে। 

জন্মের পর শিশু গ্রথম.তার মাকে ভালবাসতে শেখে । মায়ের কোলটিতে 
আছে তার জন্ত অপার শাস্তি ও বিশ্বের নিরাপত্তা । ফ্রয়েড ( মা9৭ ) 

বলেন যে-কোন ভালবাসাই দৈহিক কামনা সঞ্জাত। শিশু প্রথমে নিজের 

অঙ্ক প্রত্যক্গকে ভালবাসে । তারপর তার মায়ের প্রতি ভালবাসা জমায় 
ধীরে ধীরে তার ভালবাসার পরিধি বুদ্ধি পায়, বন্ধু আত্মীয় স্বজন প্রতৃতি 

অনেককেই দে ভালবাসে । শিশুর কাছে যৌন চেতনা স্পষ্ট নয়, কিন্তু 
ফ্য়েডের মতে ভালবাসার মূলে আছে যৌন কামনা । লকল মনোবিজ্ঞানী 
ফ্রয়েডের এই মত গ্রহণ করেন নি। তারা বলেন প্রেমের মধ্যে আছে 

সমাজে বাস করার তাগিদ। মাধ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করে 

দে তার নিজের প্রয়োজনে, তার একাকীত্ব দূরীকরণের জন্য সে মানুষকে 

ভালবানে। 
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(8) ঘ্বণা (58650) :-্বণা আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি, ইহা! প্রেমের 
বিপরীত। ম্যাকডুগাল বলেছেন ঘ্বণা হুল একটি জটিল আবেগ । এর মধ্যে 
রাগ, ভঙ়্, বিরক্তি প্রভৃতি, আবেগ মিশে আছে। যাকে আমবা দ্বণা করি, 
তাকে দেখলে বিরক্তি বোধ করি, তাঁর উপস্থিতিতে বাগ ও হয়। 

(৫) আনন্দ (45059970906) :--ভয় ও রাগের থেকে এই আবেগ সম্পূর্ণ 
পৃথক। মানুষ হাসে কেন এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেন অনেকে । 
শিশুকে সুড়ন্ড়ি দিলে হাসে, বয়ন্থের! বিসদৃশ কিছু দেখলে হানে এবং অদ্ভুত 
গল্প শুনে মজ। পায়। 

আবেগে দেহ যন্ত্রের পরিবর্তন (0::9010 0080869 1 9100$102 ) 

আবেগের সময় ঘে দৈহিক পবিবর্তন হয় একথ] দকল মনোবিজ্ঞানীই 

্বীকার করেছেন। আবেগে দেহযস্ত্রের পরিবর্তন সম্পর্কে এখন আমর! নিম্ে 

বিশদ আলোচন! করব। 

(১) হৃদূম্পন্দনের পরিবর্তনঃ-_-ঙাবেগের সময় হৃদপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত 
হয়। সাধারণ অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তির হৃদপিণ্ড প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৮* বার 

স্পন্দিত হয় কিন্ত আবেগের সময় এই স্পনন সংখ্যা ১০৪ পর্যস্ত হতে 
পারে। কাডিও ট্যাকোমিটার (05010 88010020869) যন্ত্রের সাহায্যে 

হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা] মাপ! যায়। 

(২) নাড়ীর গতি বেগের পরিবর্তন ১ _নাড়ীর গতি হৃদম্পন্দনের উপর 
নির্ভরশীল। তাই হৎপিগ্ডের স্পন্দন ত্রুত হলে নাড়ীর গতিও দ্রুত হবে। 

নাড়ীবু গতিবেগ ক্ফিগ মে? গ্রাফ (9005870088002) যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় 

(৩) রক্ত চাপের পরিবর্তন ;_-আবেগের সময় হৃৎম্পন্দনের সংখ্যা! বুদ্ধি 
হওয়ার ফলে ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বুদ্ধি পায়। তার ফলে ধমনীর ভিতরে 

রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। 

(8) মস্তিষ্ক তরলের পরিবর্তন 2-_-আবেগের সময় মস্তিষ্ক তরঙ্কের 
পরিবর্তন ঘটে। এই পরির্ভন ইপ্পেকত্রো৷ এনপেফালোগ্রাফ (/19০:০- 
90091017810£18709) যঙ্জ্ের সাহায্যে মাপা যায় । 

(৬) দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত প্রবাহ ও পরিমাণের পরিবর্তন £_ 
শ্বন্ত অবস্থায় দেহের নানা যন্ত্রে রক্তপ্রবাহ যেরূপ থাকে আবেগের সময় উত্তেজিত 



অনুভূতি ও আবেগ ণপ 

হলে তাঁর পরিবর্তন ঘটে। একটি লোক যখন শাস্তভাবে বলে থাকে তখন 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্ত তার মস্তিষ্কের রক্তবহা নালীতে প্রবাহিত হয়। 
কিন্ত যখন সেই লোকটি রেগে যায় তখন মস্তিফে রক্তন্োত বৃদ্ধি পায়। 

রক্তম্মোত বৃদ্ধির ফলে দেহে উত্তাপের সঞ্চার হয়। মাথা, মুখ, হাতের-তালু 

ইত্যাদি গরম বোধ হয়। প্রিথিস্ মোগ্রাফ (019$255, 2০০8%7৮) যন্ত্রে 
সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানের বক্তের পরিমাণ মাপা যায়। 

(৬) শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন £__আবেগে শ্বাস গ্রহণের লময় ও শ্বাস- 
ত্যাগের সময়ের অন্ুপাতের পরিবর্তন হয়। সাধারণ সময়ে এই অহ্ছপাতের 

গড় প্রায় "৪২; কিন্তু আবেগের সময় এই অনুপাত *৭৫ পর্বস্ত হতে পারে। 

(৭) দেহের কোন কোন অংশের বিহ্যুৎশক্জি পরিবহনের ক্ষমতার 
পরিবর্তন £_-কপালে ছুটি ইলেকট্রোড লাগিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে বিছ্যৎপ্রবাহ 
শক্তির মাপ করা যায়। আবেগের সময় এই বিছ্যাতপ্রবাহ শক্তির হাঁসবৃদ্ধি 

লক্ষ্য করা গিয়াছে । আমাদের দেহের ত্বকের বিদ্যুত পরিবহন ক্ষমতাও 

আবেগের সময় হ্থাস বৃদ্ধি হয়। 

(৮) লাল। গ্রন্থিরস নিঃসরণের হ্রাস আবেগের সময় লালা 
নিঃসরণের হ্রাস হওয়ায় আমাদের গলা! শুকিয়ে যায়। | 

যে কোন আবেগেই যে উল্লিখিত সমস্ত পরিবর্তনই উপস্থিত থাকবে এমন 

নয়। কিন্ত কিছু কিছু পরিবর্তন ঘে থাকবে লে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

উপরে যে সকল পরিবর্তনের উল্লেখ কয়! হল, স্বয়ং ক্রিয় স্নামুমগ্ডলী 

প্রত্যক্ষভাবে 00129০85) তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্ায়ুমগ্ুলীর বিভিন্ন বিভাগ 

দেহ যন্ত্রের কোন কোন অংশের কার্ধ্য আবেগের সময় নিয়ন্ত্রণ করে তা নিক্কে 

দেওয়া হল। 

স্বয়ং ক্রিয় জায়ুমণ্ডলী (4880002030 97500999600 ) 2 

বয়ংক্রিয় লাযুনগুলী হৃদপিণ্ডে, ধমনীতে, ফুসফুসে, পাঁচকযন্ত্রে, অস্ত্রে এমন কি 

শরীরে গ্রস্থিগ্রলিতেও ছড়িয়ে তাছে। চুলের গোড়ার পেশী, চোখের 

কনীনিকাতেও এই স্সায়ুআছে। এই সকল স্বামু গঠিত হয়েছে অতিরিক্ত 

লরু (9197097) দায়ুতত্ত দিয়ে) এগুলি ব্রেনষ্টেম ও নুযুন্নাকণ্ডের সাযুকোধ 

থেকে তৈরী। হ্ুয়ংক্রিয় ্নায়ুমগ্ডলীর তিনটি ভাগ-_ 



৭৮ .. মনোবিজ্ঞান 

€ক)' উচ্চ বিভাগ (0০0০৬: 01%15102) :--এগুলো ব্রেনষ্টেম থেকে 

বেরিয়েছে । এই স্সায়ুগুলি হাদম্পর্দন কমায় কিন্তু পাকযস্ত্রের গ্রন্থিকে 
উত্তেজিত করে ফলে পাচকরস নিঃহ্যত হয় এবং হজমের সাহায্য করে। 

€(খ)ট মধ্য বিভাগ (1410919 01515100) £-+মধ্যতাগে সিমপ্যাথেটিক 

নার্ভ আছে। বুকের কাছাকাছি মেরুদণ্ড থেকে এই ন্সাফু বেরিয়েছে। 

এই আয়ু উত্তেজিত হলে হৃদস্পন্দন বাড়ে, রক্তের চাঁপ বৃদ্ধি হয়, হজমের কাজ 

বন্ধ হয়ে যায় এবং আবেগের লক্ষনগুলি প্রকাশ পায়। 

গে). নিল্প বিভাগ (0০901519100 ) $--নিয়ভাগের সামুমগ্ডলী 

হুযুযাণ্ডের নিম্নতাগ থেকে বেরিয়েছে। এগুলি আমাদের যৌনগ্রস্থি, 

ুত্রগ্রন্থি প্রভৃতিকে উত্তেজিত করে। 

উল্লিখিত হয়ংক্রিয় স্সাযুমগ্ুলী আবার অন্তর্যস্তিফ্কে অবস্থিত হাই- 
পোধ্যালামান কর্তৃক প্রত্যক্ষতাবে এবং কর্টেক্স কর্তৃক পরোক্ষভাবে 

নিয়ন্ত্রিত হয়। 

আবেগে শরীরের অভ্যন্তরে যে সব যাম্ত্রিক পরিবর্তন হয় তার সম্বন্ধে 

এতক্ষণ আলোচন। কর। হল। কিন্তু আবেগে মানুষের বাহিক আচরণের ও 

€000:998159 0978%1001:) ও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। সেগুলি নিয়ে 

দেঁওয়। হল। 

আবেগে বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন 
(0009708£6 20 65108995159 70810895102) 

নিতাস্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও মুখের ভাব দেখে মনের কথা বুঝতে পারে৭ 
পরীক্ষার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তোমার খুব আনন্দ হয়েছে, এ-আনন্দ তুমি 

সকলের কাছে প্রকাশ করতে না চাইলেও তোমার বাহিক আচরণ, মের 
ভাব প্রভৃতি প্রকাশ করে দেবে যে তোমার আনন্দ হয়েছে। তোমার 

এখনকার আচরণ, বাহিকভাব নিশ্চয়ই লাধারণ ভাব, সাধারণ আচরণ থেকে 
পৃথক। তাই তোযার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এই যে সাধারণ 

আচরণ থেকে পৃথক আঁচ্রণ আবেগের সমন আমরা করি মনোবিজ্ঞানী 

এর নাম দ্রিয়েছেন আবেগ প্রকাশক আচরণ (57505989159 9981082 

9£92906109), সাধারণতঃ যে মূব পরিবর্তন দেখা যায় তা নিয়ে বণিত হল। 



_ অঙ্থভৃতি ও আবেগ ৭৯ 

০১) মুখভাবের পরিবর্তন :--যে কোন আবেগেই মৃখভাবেধ বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটে। মুখ ভার দেখলে বোবা যায় রাগ হয়েছে। মৃখের বিমর্যভাব 
বুঝিয়ে দেয় ছুংখ হয়েছে। দুর্গন্ধ পেলে নাক কুচকে ফেলি এবং সুগদ্ধ পেলে 
বুকভরে শ্বাস নিই এবং মুখের ভাব হয় শাস্ত। 

6) কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন £_-আবেগের সময় শ্বরের পরিবর্তন ও ঘটে। 

রাগের সময় কম্বর রুক্ষ ও. কর্কশ হয়ে ওঠে, খুব ভয় পেলে গলা দিয়ে 
শব বেরোতেই চায় না; আদর করার সময় কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে ওঠে। 

(৩) চোখের ভাবের পরিবর্তন ঃ চোখের ভাষা কি কথা কয় না? 
নিশ্চয়ই কয়। আমাদের চোখে দেখা যায় প্রাণশক্তির বিচ্ছুরণ। তাই 
আনন্দে আমাদের চোখ হেসে ওঠে, দুঃখে চোখের জ্যোতি হয় স্তিমিত । 

(৪) অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া £-_আবেগ অক্ষপ্রতাঙ্গের নড়াচড়াকে ও 

নিয়ন্ত্রণ করে। বাগের সময় হাত-পা ছড়ি, ভয়ের সময় দৌড়ে পালাই। 

জেমস্ ল্যাঙগ তত্ব 
( ০ 92095-1487069 60902 ০01 920006802 ) 

প্রণিদ্ধ আমেরিকান দার্শমিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস্ ১৮৮৪ সানে 
এবং ড্যানিস্ শরীরতত্ববিদ ল্যাঙ্গ ১৯৮৫ দলে পৃথকভাবে আবেগ সম্বন্ধে একটি 
বৃতন তত্বের কথা বলেন। এইটি জেমস্-ল্যাঙ্গ তত্ব নামে পরিচিত। 

তারা৷ বল্লেন যে আবেগের লময় আমরা ভয় পাই বলে কাপি না, কাপি 
বলেই ভয় পাই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাঘের গঞঙ্জনে কোন্ প্রাণী না ভয়ে 

পলায়নে তৎপর হবে? এর! বল্লেন এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা 

পলায়ন করি বলেই ভয় পাই) যে মূহুর্তে বাঘের গঞ্জন শুনলাম সেই মুহূর্তে 
পলায়নে তৎপর হয়ে উঠলাম আর তাই ভয় পেলাম। জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ 
অন্থ্যায়ী আবেগের সংজ্ঞ। হল উত্তেজক নাঁমনে উপস্থিত হওয়া মাত্র আমাদের 

মধ্যে দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তনের অনুভূতি হল 
আবেগ। জেমস্-ল্যাঙ্গ তত্ব মতে আমর! প্রথমে কীার্দি, তারপর ছুংখ অনুভব 

করিও প্রথমে হাসি তারপর আনন্দ পাই। প্রথমে কাউকে আঘাত করি 

তারপর বাগ হয়। . 

জেমস্-ন্যাঙ্গ মতবাদ পরীক্ষা ছার! প্রমাণিত হয় নি। তীরা/গঠাদের 
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মতবাদের ক্ষপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণ| করেছেন। তাদের যুক্তি নীচে 
দেঁওয়] হল। 

(১) দৈহিক প্রকাশ ছাঁড়া কোন আবেগই সম্ভব হয় না। 
(২) উন্নাদদের দেখিয়ে জেমস বলেছেন ঘে ওরা অকারণে কাদে, হাসে। 

কোন উত্তেজক তাদের আবেগ হ্টি করে না। উন্মাদ উত্তেজকের 

অন্নপস্থিতিতেই হাসে এবং কাদে । 

(৩) তীর বললেন যদি কোন প্রকারে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলি 
সংঘটিত করান যায়, তাহলেই আবেগ উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে 
যদ্দি কারোর বাহিক প্রকাশ হাঁসির সময়ের বাহিক প্রকাশের অনুরূপ হয় 

তাহলে তার আবেগ জন্মাবে। 

(৪) জেমসের মতে কোন উত্তেজকের সম্মুখীন হওয়] মাত্র তার প্রতিক্রিয়া 
(05925. 8০6199) হয় । তিনি বললেন এই প্রতিক্রিয়াই আবেগ । 

(৫) জেমস্ যাস্ত্রিক সংবেদন ও আবেগকে সমার্থক বলেছেন । 

(৬) আবেগের দৈহিক প্রকাশ বন্ধ হলেই আবেগ চলে যায়। : 

(৭) মাদক দ্রব্য আমাদের মধ্যে আবেগের সঞ্চার করে। মাদক ভ্রব্যে 

দেহ উদ্দীপ্ত হয় অতএব আবেগের কারণ হল দৈহিক। 

(৮) দৈহিক অন্থস্থতার সময় আমাদের আবেগ উপস্থিত হয়। জরের 

ঘোরে আমর! কত কথা বলে যাই যা অন্ত সময় আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা 

সম্ভব হয় ন1। 

জেমস-ল্যাঙ্গ তত্বের বিরুদ্ধে সমালোচন!| £_জেমস-লাযঙ্গ তত্বের 

বিরুদ্ধে বু সমালোচনা হয়ে গেছে এবং এ তত্বকে মনোবিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেন 
নি। এই তত্বের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তিগুলি নীচে দেওয়] হল-- 

(১) জেমসের মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ হয় না আর একথা 
কেউ অস্বীকার করে না। কিন্ত তাই বলে একথা কখনও বলতে পারি ন! 

যে দেছিক প্রকাঁশই আবেগ। 

(২) উন্মাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বাভাবিক মনের মানুষের সঙ্গে তুলনা কর! 
সমীচীন নয়। হ্বাভাবিক মানুষ যেখানে উত্তেজক নেই ব্লছে, উন্নাদব্যক্তির 
কাছে সেখানে কোন উত্তেজক থাকতেও পারে। | 
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(৩) কৃত্রিম উপায়ে আবেগের বহিশ্রকাশ ঘটালেই আবেগ হয় ন1। 
আমরা জানি ব্যক্তি আবেগগ্রন্ত হলে সহজে তার মন থেকে সেই আবেগ 
অন্তহিত হয় না। অভিনেতা ঘখন বঙ্গমঞ্চে শোক প্রকাশ করে কাদে তখন 

তাকে আমরা আবেগ বলব না কারণ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ কনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে 

হাসতে বা আনন্দ করতে দেখ! যায়। 
(৪) আবেগকে আমর] উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া (5998. ৪০:০০) বলতে 

পারি না কারণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হয় না। হাতে গরম লাগলে 

'আমর! সকলেই হাত পরিয়ে নেই। 'ফিস্তু একই আবেগে বিভিন্ন বাক্তিতে 

বিভিন্ন দৈহিক প্রকাশ দেখ! দিতে পারে । একই বস্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 

আবেগের স্যটি করতে পারে। 

(৫) যান্ত্রিক সংবেদন এবং আবেগ এক নয়। আবেগের সময় টৈহিক 
প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিলে আঁবেগ অনস্তহিত হয় । রাগের সময় আয়নায় 
নিজের মুখ দেখলে তৎক্ষণাৎ রাঁগ চলে যায়। কিন্ত যান্ত্রিক সংবেদনের ক্ষেত্রে 
সংবেদনে মনোযোগ দিলেও সংবেদন অস্তহিত হয় না, যেমন ক্ষুধার সময় 
ক্ষুধাতে যতই মনোযোগ দিই না কেন খাগ্ ছাড় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। 

এতক্ষণ আমর যুক্তির দ্বারা জেমস-ল্যাঙ্গ তত্বের সমালোচনা করছিলাম 

কিন্ত এ মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো আক্রমণ এলো! শেরিংটনের 

(91057008000) কাছ থেকে । তিনি একটি কুকুরের শরীরের আভ্যস্তরীণ 

কয়েকটি যন্ত্রের সঙ্গে মন্তিফের যোগাঁষোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির্ 
কোনরূপ দৈহিক উত্তেজনা জন্মান অনস্ভব হয়ে পড়ে । কিতা সত্বেও কুকুরচির 

মধ্যে রাগ, বিরক্তি ভয় ইত্যাদি দেখা গেল। 

ক্যানন (08%০00০8) ও লুই ব্রিটন ( [10019 7372600 ) একটি বিড়ালের 
উপর অনুরূপ পরীক্ষা করেন। তীর বিড়ালের সিম-প্যাথেটিক নার্ভ 

অস্ত্রোপচার করে কেটে দেন। এর ফলে আযড়িনালিন রস নিঃসরণ, পাচনক্রিয়। 

প্রভৃতির ব্যাঘাত হল। তথাপি দেখা গেল বিড়ালটির মধ্যে রাগের লক্ষণ 

পূর্বের মতই প্রকাশ পাচ্ছে। 
ক্যানন মান্থষের শরীরে আযাডিনালিন ইনজেকসন দিয়ে দেখালেন যে রক্তের 

চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, নাড়ীর গতি দ্রুত হচ্ছে, শ্বীসপ্রশ্াস ক্রিয়া দ্রুততর হচ্ছে, 

এক কথায় রাগের সময় যে সকল শারীরিক পরিবর্তন সংঘটিত হুয় ভার সব” 
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গুলিই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির রাগ হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করার 

সে জানাঁয় তার রাগ হয়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক 
প্রকাশ শি করলেই আবেগ হয় না। 

ক্যানন এবং ফিলিপ বার্ড নানাবিধ পরীক্ষার পর একটি মতবাদ প্রচার 
করেন। তারা বলেন যে আবেগের অধিষ্ঠান হল থ্যালীমালে | তাদের এই মত- 

বাদকে খ্যালামাস সন্বন্বীয় মতবাদ (11,9180010 71)90:5 092006107) বলে । 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্বচ্ছনে বলতে পারি যে জেমস ল্যাকষ 
তত্বের কোন ভিত্তিই নেই। আবেগে দেহিক প্রকাশ থাকে লনদেছ নেই 
কিন্তু দৈহিক প্রকাশের জন্ত আবেগ উপস্থিত হয় একথা বল! ভুল। 

005911078 (প্রশ্লাবলী ) 

1, 1085 15 19911206 9 086 976 269 01088,062180108 ? 

অঙ্ভৃতি কি? অনুভূতির বেশিষ্টগুলির বিবরণ দাও। 
2, 1086 875 0059 098888 ০ 1987? 100010806 01981] 075 

0208070 910810899 (01799 689 01909 10 019 0888 0: 16৪8]. 

ভয়ের কারণ? ভয়ের সময়েয় দৈহিক পরিবর্তন গুলির নির্দেশ কর। 
8. 09207087159 92006100. 0 1987 সা) 608৮0: 80697 

£7%170£ ০01097906 95800170199, 

উদ্দাহরনের সাহায্যে ভয় ও রাঁগের তুলনা কর। 
4, 0099071196 0106 0119791)0 07£8010 0))877598 ০: 61000610175, 

আবেগের সময় যে দৈহিক পরিবর্তন হয় তাহার বর্ণনা দ্বাও। 
&, 109907109 800 0:1610186 0870098 17808 ' 63০০ ০: 

81100610128, 

জেমস ল্যাঙ্গ মতবাদের বিবরণ দাও ও সমালোচনা কর। 
6. 1050 829 08810 81000610008 ? ০স্য 200907 108810 

91110010108 929 017936 ? 

মৌলিক আবেগ কি? মৌলিক আবেগ সংখ্যায় কতগুলি? 
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প্রত্যন্ধণ (76799007) 

প্রত্যক্ষণ বহির্জগতের জ্ঞানের প্রীবেশন্বার (66795007 19 (৪ 
£%6৪ ৪ 0 1:0০19089 ০: 009 0386] 0210) 

প্রত্যক্ষণের কথ! আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হবে সংবেদনের 

কথা। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহাযো পৃথিবীর কূপ, রস, গন্ধ, ধ্বনি 

প্রভৃতি প্রাথমিক অনুভূতি লাভের নামই সংবেদন। এই সংবেদেন হল 

প্রত্যক্ষণের উত্ম। চারিদিকে গাছপালা বেষ্টিত একটি গ্রামের মধ্যে ছেটে 
চলেছি। কোন অদৃশ্য গাছের ডাল থেকে কানে কুহর তুলল একটি কুছ ধ্বনি 
ডাক শ্তনেই বুঝলাম ওটা কোকিল। আবার কোথা থেকে ছুটো অবুঝ 
কুকুবের ঘেউ ঘেউ ডাঁক তেলে আসছে, কুকুরকে দেখা যাচ্ছে না কোকিলকেও 
দেখছি না। কিন্তু ছুটে! ডাকের বিভিন্নতা থেকে ম্পষ্ট উপলব্ধি করতে পাঁরছি 

একটা ডাক কোকিলের আব একট ডাক কুকুরের | অংবেদন যখন 

অর্থ সমন্বিত হয়ে বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় তখনই হয় প্রত্যক্ষণ। কুছ ডাকটা 

প্রথমে শ্রুতিতে আঘাত করে একটি মাত্র ধ্বনির সংবেদন তুলেছিল। আমাদের 
অতীতে লব্ধ জ্ঞান থেকে যে মুহূর্তে বোঝ! গেল ওটা কোকিল তখনই হল 
প্রত্যক্ষণ। 

প্রত্যক্ষণের সময় অনেকগুলি ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হতে পারে। মনে কর 
কেউ তোমার সামনে রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে ধরল, প্রথমেই হল দর্শন মংবোন 
তুমি বুঝলে ওটা ফুল, গোলাপ নয়, ও ফুলটা রজনীগন্ধা। সঙ্গে সঙ্গে 
ওট! আশম্বাদন না করে নাকের কাছে ধরে ভ্রান নিলে। ফুলটা যে থেতে হয় না 

দ্রান নিতে হয়, এ বোধ ফুলট। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোম।র হয়েছিল। তখনই 

তুমি বুঝলে এটা উপহার । বুঝলে এর মধ্যে প্রিয়জনের স্নেহ মিশে আছে। ফুলটি 

যত» করে গ্রহণ করলে, মন আনন্দে ভরে গেল। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে 

প্রত্যক্ষণ হল জটিল মানসিক ক্রিয়া । পঞ্চটন্দ্রিয় এবং সংগ্রাহক যন্ত্রকে জ্ঞানের 
প্রবেশ দ্বার বলে। 
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প্রত্যক্ষণ কি? (025 15 09:0606100 ? অর্থপূর্ণ সংবেদনকে 

প্রত্যক্ষণ বলা হয় (890985102. 0109 00901178) | -সংবেদনকে ব্যাখা! 

করতে পারলে প্রত্যক্ষণ সন্বদ্ধে ধারণা হবে। কোকিলের ভাঁকটি যখন 
স্তনলাম, তখন হ'ল সংবেদন, যখন বুঝলাম ওটি কোকিলের ভাক তখন 
হ'ল প্রত্যক্ষণ। বস্তর গুণের ধারণ! হয় সংবেদনের মাধ্যমে । বস্তরূ 

বিশেষ গুণ পঞ্চেন্দ্িয়ের সাহাযো আমাদের কাছে ধর] দেয় এবং অর্থযুক্ত হয়ে 

বহিজগত সন্ধে জ্ঞান দান করে । 

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষণকে এককভাবে দ্বেখেছেন। তোমার 

কাছে কেউ একটি কমলালেবু দিল, তুমি দেখে বুঝলে ওটা খোদা ছাড়িয়ে 
খেতে হয়, ওর মধ্যে মিষ্টি রন আছে, ওটা পুষ্টিকর, দাজিলিং, আসামে 
এগুলো হয়, শীতকালে জন্মায় ইত্যাদি কমলালেবু সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা 
তোমার আছে। আমর] কি কমলালেবু দেখলে এত কথ চিন্তা করি? 
কখনই করি না। কমলালেবুটি ছাড়িয়ে মুখে ফেলে দিই মাত্র। সমগ্রতা- 
বাদ্ীদের মতে প্রত্যক্ষণ ৪০ বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সম্তি নয়। প্রত্যক্ষণ 

হ'ল একক জ্ঞান । 

প্রত্যক্ষণকে বিশ্লেবণ করলে কয়েকটি স্তর দেখ। যায়। 
( 8০69:9 ০0: 09299796100 ) 

(১) পৃথকীকরণ (1):9011038086102)- পাখীর গানটি যখন কানে এল 

তখন সেটি অন্থান্ত সংবেদন থেকে পৃথক হয়ে গেল। ওটা আলো নয় শব্ধ 

এ বোধ আমাদের হ'ল। 

(২) সদৃশীকরণ (459100118610)0 )--অতীতে অঙ্রূপ কণম্বর শ্ুনেছি। 
সেই দ্বরের সঙ্গে আজকের এ কথম্বরের সাদৃশ্য অনুভব করলাম । 

(৩) পুনকজ্জীবন (7১90:০096100 )--অতীতে শোন! কণ্ঠম্বরটি স্মরণ 
করলাম। গ্রাম্য প্রকৃতির বুকে এ স্বর কতবার আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে ;, 
অতীতে শোন! সেই শ্বর ও তার সঙ্গে জড়িত জীবনের কত ঘটনা একের পর 
এক মানসপটে উদ্দিত হল। 

(৪) বস্তপতব্বিচিতি ও স্থান নিদপণ € 0৮1996150861000, 800. 10091189- 

৮1০2. )--কোকিলের ডাকটি শুনে বুঝলাম ওটি বহিপ্রক্ৃতির কোন বন্ধ এবং 
কাছাকাছি কোনে! গাছের ডাল থেকেই ওটি ভাকছে। 
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(৫) প্রত্যয় (81191 )--কণ্ঠম্বরটি শুনে নিশ্চিত হুলাম ওটি কোকিল। 
পূর্বে শ্রাত কোকিলের কথন্বর ও এই কণ্ম্বরের মধ্ো পার্থকা নেই--এ প্রত্যয় 
হ'ল এবং তখনই হ'ল প্রকৃত প্রত্যক্ষণ। 

প্রত্যক্ষণের স্বরূপ (0109780691096108 ০01 79:01১0102)--গ্রতাক্ষণের 

স্তরগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখলে আমর] প্রত্যক্ষণের স্বরূপ মন্বদ্ধে ধারণা করতে 

পারব । 

প্রত্যক্ষণে সংব্দন উপস্থাপিত হয় এবং অতীতে লব্ধ অন্থ্ূপ সংবেদন 

স্বৃতিপটে পুনরুজ্জীবিত হয়। একে বলে প্রতাক্ষণের উপস্থাপন ও পুনকঞ্জীবন 
প্রক্রিয়া (6298988815৩, 2903:99878019 £8060£৪) | রজনীগন্ধা গুচ্ছটি 

তোমার কাছে উপস্থাপন করা হ'ল। পৃথিবীর অন্তাগ্ত সমস্ত বস্ব থেকে পৃথক 

করে ওটি তোমার কাছে তুলে ধর] হ'ল। এ ফুলটির দিকে তুমি মনোযোগ 
দিলে ; অতীতের রজনীগন্ধার সংবেদন ম্মরণ করে তুমি বুঝলে ওটি রজনীগন্ধা 

ফুল। ফুলটির শ্মতির পুনরুজ্জীবন হ'ল। 

প্রত্যক্ষণে বন্তকে জানার ও চেনার প্রক্রিয়া আছে (09823607) &0৫ 
চ89০০৪০19০ )__ফুলটি যখন তোমার কাছে এল তখন ওটি দেখে বুঝলে 
ওটি ফুল। ফুগস দন্বন্ধে জ্ঞান তোমার আছে, আবার ওটি বঙ্জনীগন্ধা ফুল তাও 
তুমি চিনতে পেরেছ। ফুলের সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলেই তোমার এই প্রত্যক্ষণ 

হল। 

প্রত্যক্ষণের দুটি দিক--একটি বাহ্জগতের একটি যাঁনসলোকের । 

প্রত্যাশা, ইচ্ছা, মনোযোগ, আগ্রহ প্রভৃতি ব্যক্তিমনের দিক (৪901908%59 )। 

বাহজগতের বস্তগুলি হ'ল বস্ত সাপেক্ষ দিক (০919০815৪ )। ফুলটি বাহা- 

জগতের দ্িক। 

প্রত্যক্ষণে পুবাতনের সঙ্গে নৃতন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ হয়। অতীতের 

জান নৃতনের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষণ হয়। অভিজ্ঞতারও একটি বড় 
অংশ আছে। অভিজ্ঞতা না থাকলে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষণ হয় না। 

বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ (69:099081070. 0£ 51080 )-_-বহিজগতে ছড়িয়ে 

আছে কতবস্ত। সেগুলি কতটা স্থান জুড়ে আছে তা আমর প্রত্যক্ষণ 

করি। স্থান ছুই প্রকার- শৃন্তস্থান ও পুরণস্থান। বদ্তর দ্বার। পরিপূর্ণ স্থানকে 
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পূর্ণ-স্থীন 'বলে। শৃত্তস্থানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই । চোখ ও ত্বকের সাহাষ্যে 
আমরা স্থান প্রত্যক্ষণ করি। 

বিস্তৃতি প্রত্াক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে চারটি স্তর দেখা যায় £-- 

(ক) ব্যাপ্তি (9569709185 )-_বস্তটি কতখানি স্থান জুড়ে অবস্থান করছে 
তা আমর! গ্রত্যক্ষণ করি। যেমন তোমার পিঠে একটি আঙ্গুল রাখলে যতট! 

স্থান জুড়ে তোমার স্পর্শ সংবেদন হয়, পাঁচটা আঙ্গুল রাখলে তার স্থান ব্যাঞ্চি 
আরে! বেশী হবে।. চক্ষুম্মান ব্যক্তির চেয়ে অন্ধ ব্যক্তির ত্বকের সাহায্যে 

বিস্তৃতির প্রত্যক্ষণ বেশী হয়। ব্যাপ্তি সংবেদনের অর্থ সহ-অবস্থানকারী কতগুলি 

বিন্দুর সংব্দেন। চোখ বা ত্বকের সাহায্যে বস্তর প্রত্যেকটি সহ-অবস্থানকারী 
বিন্দু আমর! প্রত্যক্ষণ করি। 

(ক) স্থানীয় চিন (1,008] ৪182. )--জার্মান মনোবিদ লজ কতগুলি 

স্থানীয় চিন্কের কথ! বলেছেন। আমার্দের চোখের অক্ষিপটে বা ত্বকে কতগুলি 

চিহ্ন আছে। একে বলে স্থানীয় চিহ্ন। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই চিহ্ৃগুলি 

বিশিষ্টতা অর্জন করে। এর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তবর- প্রত্যেকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্য 
আমর! উপলব্ধি করি । 

(গ) সঞ্চালন ( 01০59200976 )- চোখের দঞ্চালন বা অঙ্গুলি সঞ্চালন 

দ্বারা আমাদের বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ হয়। 

প্রত্যক্ষণের প্রকার (75058 ০৫ 79:0608107, )__-ইন্জরিয়গত বিভেদ 

অনুসারে প্রত্যক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার হয়--যেষন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভ্রাণ, 

স্বাদ প্রভৃতি প্রত্যক্ষণ। আমর! প্রথমে স্পর্শগত প্রত্যক্ষণ সমন্ধে আলোচন। 

করব। 
স্পর্শ গত প্রত্যন্ষণ (78615] 7১০:০61065977)-- স্থান) আকার, আয়তন 

ও ঘনত্বের ম্পর্শগত প্রতাক্ষণ হয় ।-_-(8৪08০৪১ 9£07:9, 20967160.09 ৪09. 

9011016 )। 

স্থান £--চোঁখ ও ত্বক এই ছুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা স্থান প্রত্যক্ষণ 

করে থাকি। প্রথমে এখানে আমর! ম্পর্শগত প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা 

করব। ম্পর্শন ছুই প্রকার- সক্রিয় স্পর্শন ও নিক্ষিয় স্পর্শন। মনে কর 

টেবিলের ওপর হাতটি বাখলাম + স্থানের ব্যাণ্থি প্রত্যক্ষণ হ'ল কিন্তু এর 
হার! বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ হয় না, টেবিলটি কত বড় তা জান! হ'ল না। একে 
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বলে নিষ্ছিয়্ স্পর্শশ। এর পর হাতটি ধীরে ধীরে সঞ্চালন করতে সরু করলে 
সমস্ত টেবিলটির বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ হবে। একে বলা হয় সক্রিয় ম্পর্শন। 
অন্ধ ব্যক্তি স্থান প্রতাক্ষণ করবে সক্রিয় ও নিষ্িয় ম্পর্শনের সাহায্যে। 

হাত দিয়ে টেবিলটি স্পর্শ করলে টেবিলের সহঅবস্থানকারী প্রত্যেকটি বিন্দুর 
বৈশিষ্ট্য সে উপলব্ধি করতে পাঁরবে। এর ফলে তার হাতটি কতটা স্থান 
জুড়ে আছে সে বুঝতে পারবে । এরপর হস্ত সঞ্চালন করলে সে টেবিলের 

প্রত্যেকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্যগুলি উপলদ্ধি করবে; হস্ত সধ্ালনের পেশীগত 
পরিশ্রমের অভিজ্ঞতা থেকে দে টেবিলটির টর্ধা, প্রস্থ, দিক প্রভৃতি বুঝতে 
পারবে। 

ঘনত্ব ঃ--হাতটিকে অন্যদিকে, বামদিকে, উপরে এবং নীচে সঞ্চালন 

করলেই ঘনত্বের প্রত্যক্ষণ হবে। বস্তটি যদি বড় হয় তাহলে হস্ত সঞ্ালনের 
দ্বারা ঘনত্ব বুঝতে হবে। বস্তটি ছোট হলে নিষ্িয় স্পর্শনই যথেষ্ট.সেটি হাতের 
মুঠোয় নিলেই ঘনত্ব বোঝ! যাবে। 

আকার ও আয়তন 3--কোন বস্তর আকার ও আয়তনও . ম্পর্শনের 

সাহায্যে বোঝা৷ যাঁয়। বস্তটির চারিদিকে হস্ত সঞ্চালন করলেই সহ-অবস্থানকাৰী 
বিন্দুগুলির ধারাবাঁহিকতার উপলব্ধি হবে এবং বোঝা যাবে সেটি গোলাকার । 
আর হদ্দি ধারাবাহিকত। নষ্ট হয়ে যায় বোঝ] ঘাবে বস্তটি গোল নয়, এইভাবে 

হস্ত সঞ্চালন করতে করতে, হাতের গতি রুদ্ধ হয়ে অন্ত পথে চলতে থাকলে 

বোঝা যাবে বস্তটি চৌকো। 
স্পশগিত সংবেদনের স্থান (140081188800 ০৫ ১000139870886100)-- 

আমরা বস্তর স্পর্শ সংবেদন লাভ করে থাকি ও কোন স্থানে এই স্পর্শ সংবেদন 
হচ্ছে তাও নিদ্দেশ করে থাকি । একে বলে সংবেদনের স্থান নির্দেশ । স্থান 

নির্দেশ ব্যক্তির দেহে হতে পারে আবার দেহের বাইরে অন্ত কোন স্থানে হতে 

পারে। তোমার পিঠে যখন আঙ্গুল রাখা হ'ল তখন হ'ল দেহগত স্পর্শ 

সংবেদন | তুমি বুঝতে পারলে দেহের কোন স্থানে এই সংবেদন হ'ল। 

দেহ বহিভূ্তি কোন স্থানে বন্তটি থাকতে পাবে, তখন বস্ত্র স্পর্শ সংবেদনের 
স্থান নির্দেশ করতে গেলে তোমায় বলতে হবে বস্তটি তোমার থেকে কতদূরে ব! 
কোন দিকে আছে। স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে দুরের বস্তর স্থান নির্দেশ কর! 
সম্ভব হবে কি করে? বস্তটি দূরে থাকলে তোমায় সেখানে যেতে হুবে। 
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খাবা লয় তোমার পেশীকে কতটা পরিশ্রম করতে হ'ল বা কতক্ষণ ধরে 

পেশী চালনা করতে হ"ল তার উপলব্ধি তোমার স্থান নির্দেশ করতে সাহাহা 

করবে। 

হাত সামনে পেছনে ডান দিকে বা বাম দিকে প্রসারিত করে বস্তটি কোন, 
দিকে আছে বোবা যাবে। 

দর্শনিগত প্রত্যক্ষণ ( 1509. 709206781০2 )-স্পর্শনের 'মত স্থান, 

আঁকার, আয়তন প্রভৃতির দর্শন্গত প্রত্যক্ষণ হয়। দর্শনগত ম্পর্শন সক্রিয় ও 

নিক্ষিয় হতে পারে। আকাশের দিকে চোখ তুলে কয়েকটি তারা দেখলাম-_ 
নিঙ্রিয় দর্শন হ'ল। আবার সব তারাগুলি দেখার জন্য আকাশের এক প্রান্ত 

থেকে অপর প্রান্ত পধ্যস্ত চক্ষু সঞ্চালন করলাম-_-এটি আমার সক্রিয় 

দর্শন হু'ল। | 
আকার ও আয়তনের প্রত্যক্ষণ (72979906100) ০ ৪7091)6 ৪00. 

20898026009 )- সক্রিয় ও নিষ্রিয় দৃহিব সাহায্যে আয়তনের দর্শনগত প্রত্যক্ষণ 
হয়। চক্ষু সধালনের ছারা এই প্রতাক্ষণ সম্ভব হয়। চোখটিকে বন্র এক 

প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত সঞ্চালন করলে আঙ্পতন প্রত্যক্ষণ হতে পাঝে। 

কিন্তু বন্ধ দূরে থাকলে আয়তনের প্রকৃত প্রত্যক্গপ হয় না। তবে বস্তটি কত 
দুরে জান! থাকলে আয়তন অঙ্মান করা যেতে পারে । 

ওজন প্রভ্যক্ষণ (09:০96107 ০1 দ61£)-_-চাপ ও পেশী সংবেদনের 

লাহাযো আমাদের ওজন প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে। বস্তটিকে উত্তোলন করলে 
আমাদের হাতে চাঁপ পড়ে আবার উত্তোলনের জন্য পেশীর সংবেদন হয়। উভয় 

সংবেদন বেশী হলে বুঝতে হবে বস্তটির ওজন বেশী। 

গতি (70059700606 )-স্পর্শন ও দর্শনের সাহায্যে আমরা গতি প্রত্যক্ষণ 

করে থাকি । নিক্ছিয় ম্পর্শনের ছারাও গতি অনুভব করা যায়। চলমান 

বস্ততে হাত বেখে দীড়িয়ে থাকলে বস্তর স্থানীয় সন্কেতের ধারাবাহিকতার 

জন্য বুঝতে পারব সেটি চলমান । আবার ব্যক্তি নিজে ছুটতে ছুটতেও গতি 
প্রত্যক্ষণ করতে পারে । বন্ধ স্পর্শ করে ছুটতে ছুটতে সে পেশী সংবেদন লাভ 

করবে এবং বুঝবে সেটি চলমান । 
অনুরূপভাবে স্থির দৃষ্টিতে চলমান বস্তর দিকে তাকিয়ে থাকলে ধারাবাহিক- 
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'ভাবে বস্তর দর্শনগত সংবেধন লাভ করি। ব্যক্তি সচল হলেও চক্ষুর সঞ্চালন 

জনিত পেশী সংবেদন লাভ করবে এবং বুঝবে বস্তটি চলমান। 

দুরত্ব ও গভীরত! প্রত্যক্ষণ (79:09798100. ০1 09706 80৫. 018- 

৪০০৪ )- আমাদের চোখের অক্ষিপটে বস্তর থে প্রতিচ্ছবি গঠিত হয় সেগুলি 
দ্বিআয়তন বিশিষ্ট কিন্ত আমর! ভ্রি-আয়তন বিশিষ্ট বস্ত দেখি। এর কারণ 

কি? গভীরতা বা ত্রি-আয়তন বিশিষ্ট বন্ত প্রত্যক্ষণের কারণকে ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করাযায়। (১) এক-চক্ষমলক ও (২) দ্বি-চক্ষুমূলক। (৩) চোখের 

পেশীর নড়াচড়াকেও একটি কারণ বলা ঘেতে পাবে। 

(১) এক-চক্ষুমলক কারণ (10090000188 ০০৪০ )--এক চক্ষু দিয়ে বস্ত 

প্রত্যক্ষণ করলে দূরত্বের অনুভূতি হয়। এই প্রত্যক্ষণ হয় অভিজ্ঞতার জঙ্য ৷ 

এগুলিকে আমরা গৌণ কারণ বলব :- 

(ক) বস্তর অস্পষ্টতা £-_কাঁছের বস্তটিকে আমরা স্পষ্ট দেখবে কিন্তু দুরের 

জিনিষ অম্পষ্ট এবং আবছা মনে হবে। 

(খ) আকার £-দুরের জিনিষ ছোট দেখায়, কাছের জিনিষ বড় দেখায়। 

চিত্রশিল্পী ছবি আকবার সময় কাছের জিনিষ বড় করে আকেন ও দুরের জিনিষ 

ছোট করেন। 

(গ) আলে! ছায়া £_-ঘে জিনিষ যত কাছে থাকে তত উজ্জ্বল দেখায়, 

দুরের জিনিষ অন্থজ্জল। আবার উচু জায়গাতে আগে আলো পড়ে তাই নীচু 
জায়গাকে অন্ধকার মনে হয়। শিল্পী পাহাড় অঙ্কন করার সময় একটু 
বেশী উজ্জল রং দেন আর নীচু জায়গাতে কালে বা কোন অন্থজ্জল রং দেন ।' 

(ঘ) বস্তর বাবধান £-_-একটা জিনিষকে আর একট! গ্িনিষ আড়াল করে 

দিতে পারে। যে জিনিসটি কাছে আছে সেটি দুরের বস্তকে আড়াল করে 
দাড়ায়। 

(ড) প্রারুতিক দৃশ্ত- প্রাকৃতিক দৃশ্তে গভীরত! প্রত্যক্ষণ করা যায়। 

দুরের জিনিষকে কাছের জিনিসের চেয়ে আবছা মনে হয়। 

চে) ফাক] আর ভর্তি জায়গা £- দুরের স্থান সব সময় ভত্তি মনে হয়। 

দূর থেকে একটা পাহাড় দেখছ, মাঝে হয়ত কত গাছপালা, পুকুর, নদী, বাড়ী 
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আছে কিন্ত তোমার মনে হবে পাছাড় আর তোমার মাঝে কোন ব্যবধানই 
নেই। ছুটো সমান্তরাল রেখা যত দরে যাবে ততই তাদের মধ্যের ব্যবধান 
কমে আনবে, শেষে মনে হবে রেখা দুটো মিলে গেছে । তোমরা রেললাইনের 
দিকে তাক্ষিয়ে সহজেই এ পরীক্ষা] করতে পায়ো । মনে হয় রেললাইন দুটো! 
যেন দূরে মিশে গেছে। 

(ছ) তোমর! ঘখন রেলগাড়ী চড়ে ধাও তখন কি দেখনা কাছের জিনিধ' 

যেন তোমার উদ্টো দিকে চলে যাচ্ছে? কিন্তু দূরের জিনিষগুলো! তুমি 
যেদ্দিকে ঘাচ্ছো মনে হবে সেই দিকেই তোমারই সঙ্গে ছুটে চলেছে। রাস্তা 
দিয়ে হেটে চলেছ দেখবে তোমার সঙ্গে সঙ্কে আকাশের চাদটাঁও যেন এগিয়ে 

চলেছে। দুরের বস্ত হলে এরকম হয়ে থাকে । 

আমাদের ভ্রানেত্দিয়, শ্রবনেত্্িয় ও ম্পশেক্্িয় দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য 
' করে। একটা] ফুলের ক্ষীণ গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে ত্রাণ নিয়ে বুঝতে 
পারলাম ফুলের বাগানটা দুরে আছে। দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দ স্তনে 
আমরা বুঝতে পারি শবের উত্স নিকটে নয়ন । স্পর্শের সাহায্যে আমাদের 
দূরত্বের বোধ হয়। যে জিনিষটা কাছে আছে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে । 
দুরের জিনিষ পেতে হ'লে হেঁটে যেতে হবে। 

(২) দ্বিচক্ষুমূলক কারণ (7310000187 08988) ৫--আমর] ছু চোঁখ দিয়ে 

বন্ত প্রত্যক্ষণ করি। বস্তর ছবি দু চোখের পীতবিন্দুতে ছুটি প্রতিমু্তি গঠন 
করে। এই ছুটি প্রতিমৃত্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে তার কারণ আমাদের 

ছুচোখের দুরত্ব প্রায় আড়াই ইঞ্চি। ডান চোখ দিয়ে বস্তুর যে দিকটি ভাল 
করে দেখব, বাম চোখ দিয়ে সেই বস্তর অন্য দিকটি ভাল করে দেখব। 

ছুচোখের এই দেখার পার্থক্কে অক্ষিপটের বৈষম্য (258109] 99808) 
বলে। ছু চোখে একই বস্তর ছুটি প্রতিচ্ছবি গঠিত হয় কিন্তু আমর! ছুটি ছবি 
দেখি না, দেখি ত্রি-আয়তন বিশিষ্ট একটি ছবি। 

স্টেরিওস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে একই বস্তর ছুটি ছবি তোলা হয়। ডান চোখ 
দিয়ে দেখলে বস্তর একটি প্রতিচ্ছবি হয় এবং বাম চোখ দিয়ে দেখলে আর 

একটি প্রতিচ্ছবি হয়। ছুটি ছবি স্টেরিওক্কোপ যন্ত্রে পাশাপাশি রাখা হয় 
এবং যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে আমবা! ভ্রি-আয়তন বিশিষ্ট ছৰি দেখি। 
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(৩) পেশীর নড়াচড়া জনিত কারণ (77898609610 ০9) বস্ধদর্শনের 

সমঘ্ আমাদের পীতবিদ্দুতে প্রতিচ্ছবি গঠনের জন্ত চোখকে নড়াচড়া করতে 
হয়। চোখের পেশীর এই নড়াচড়ার অনুভূতি আমাদের মন্তিফে যায়। 
দূরের জিনিষ দেখার সময় আমাদের চোখ ছুটি প্রায় সমাস্তরাল থাকে এবং 
কাছের জিনিষ দেখার সময় চোখ ছুটি পরস্পরের কাছাকাছি সরে আসে একে 
বলে কেন্দ্রীকরণ (0070059:8970096)। 

সিলিয়ারী পেশীর সাহায্যে আমাদের চোখের লেন্স কখনও বড় হয় 

কখনও ছোট হয়। দিলিয়ারী পেশীর সঙ্কোচন ও প্রপারণের ফলে এরূপ হয় 

এবং লেন্সটি কখনও মোটা, কখনও পাতলা হয়। একে বলে একোমোৌডেশন 
(40902000861092)। এই কারণগুলিকে মুখ্য কারণ বলা হয়। 

সমগ্রতাবাদী মভবাদ (9986%1৮ 9০1) ২ সমগ্রতাবাদী মনো- 

বিজ্ঞানীদের মতে আমরা বন্তকে কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টি হিসাবে দেখি না, 
একটি একক বদ্ত হিলাবেই প্রত্যক্ষণ করি। এমন কি বহু বিচ্ছিন্ন বস্তকেও 

আমর একজ্র করে দেখবার চেষ্টা করি। মনের এই সংগঠনের চেষ্টা মস্তিষ্কের 

দ্বার] সাধিত হয়। পাঁচ প্রকারে এই সংগঠন সাধিত হয়। (১) নৈকট্য 
(7708100165), (২) সারৃশ্ত (91001191165), (৩) অবিচ্ছিন্নতা (0০08- 

8০15), (৪) সম্পূর্ণতা (0০907019692988) এবং সামপ্ুস্য (95070৩5) 

(১) নৈকট্য (71£0520065) ১_যে সব জিনিষগুলো৷ কাছাকাছি থাকে 

তাদের আমরা একসঙ্গে দেখি । আমরা ৪১ ০১ ৪:শএইভাবে তিন জোড়া 

€ 

লাইন দেখব, ১০, 0৪ এইভাবে বেখাগুলিকে একত্র করব না। & এবং কে 

নৈকট্যের জন্ত একসঙ্গে দেখছি । 

2 0 রি 
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(২) সাম্য (910118115) :-যে জিনিষুনি একরকম দেখতে 

৪ ০ ৪ ০ ও ৪ ৪ ও 

৪ ০ $ ০ ০ ০ ০ ০ 

৪ ০ $ ০ ৪ ৪ ৪ ৪ 

&$ ০ ৪ ০ ০ ০ ০ ০ 

মেগুলিকে একসঙ্গে দেখি। বাঁ দিকের চিত্রে আমরা বিদুগুলিকে দৈর্ঘ্য বরাবর 
দেখব কিন্তু ডান দিকের চিত্রে বিদুগুলি অ্ৃভমিক লাঁইনে দেখব। 

(৩) সম্পুর্ণ ও সামঞজপুর্ণতা (00201966088 ও 907010612্য) 

খণ্ড জিনিষ অপেক্ষা! সম্পূর্ণ জিনিষে আমরা অধিক মনোসংযোগ করি। যেমন 
ধর ব্ল্যাকবোর্ডে একটি গোল, আর কতগুলি খণ্ড লাইন আঁকা আছে। আমর! 
কোনরিকে আগে মন দেব? মপ্পূর্ণ অর্থাৎ গোলাকার বৃত্তটিই সর্বপ্রথম 

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চিত্রে আমরা দেখছি দুজোড়া লাইন আছে 
এবং ছুপাশে ছুটি বিচ্ছিন্ন লাইন আছে। কিন্তু তার পরের চিত্রে তিন জোড়া 
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লাইন আছে। বেখাগুলির মধ্যে সামপ্তন্ত বিধান করে আমরা প্রত্যক্ষণ করে 
থাকি। একটি শিশু আকাশের গায়ে খণ্ড খণ্ড মেঘের চেয়ে পুরণচন্তের দিকে 
প্রথমে মনোযোগ দেবে। 

অবিচ্ছিম্নতা (0০০0100165) + আকাশের তারাগুলি এক লাইনে 
থাকলে অথবা কোন অবিচ্ছিন্ন বৃত্তের আকারে থাকলে আমরা সেগুলিকে 
অবিচ্ছিন্নভাবে সংঘবদ্ধ করে দেখি । এই চিত্রেপাখীর ঝাকের একট! পাখীর 

দিকে চোখ পড়লে আপনা হতেই অঙ্রূপ পাখীর ওপর চোখ পড়বে । এইভাবে 

ঠ 

হু 
৯৯৮" 

চর 

//4% 
্ 

চোখ অনুরূপ পাথীগুলিকে একটির পর একটি দেখে চলবে। একেই আমরা! 
বলব অবিচ্ছিন্নতা | 

মানুষের সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করা জন্মগত অথব1 অজ্জিত এ নিয়ে বহু 

আলোচন! হয়ে গেছে। সমগ্রতাবাদীগণের মতে ইহা! জন্তগত। অভিজ্ঞতা 

আমাদের নৃতন জিনিষকে জানতে সাহায্য করে কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন জিনিসও 
শিশু সমগ্রভাবেই দেখে । সমগ্রতাবাদীদের এ মত সকলে মেনে নিতে পারেন 

নি। শিশুদের এ ক্ষমতা জন্মগত কিনা বোঝাবার উপায় নেই। দেখা গেছে 

জন্মান্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পাবার পর চৌকে। বা ত্রিভুজকে ব্রিভূজ বা চৌকো 
বলে দ্বেখেছে কিন্ত সে দেখা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা । এককভাবে 

দেখা যদ্দি জন্মগত হত তাহলে এই ব্যক্তিরাও হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পাবার পর 
লেই ভাবে দেখত। 

শী 
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কিন্ত সমগ্রতাবাদীদের পক্ষে আরোও যুক্তি আছে। পণ্ড নিয়েও এই 

পরীক্ষা হয়েছে। কতগুলি মুরগীকে শেখান হুল লব সময় গাঢ় ধূসর বর্ণের পাত্র 
থেকে খাবার খেতে। গাঢ় ধুসর বর্দও হালকা ধূসর বর্ণের ছটো পাত্র থাকত। 
পরে হালকা ধুসর বর্ণের পান্রটির পদ্দিবর্তে গা ধূসর বর্ণের পাত্র রাখা হল। 
ফলে মাঝামাঝি ধুসর বর্ণের পাত্রটি ঘেটি আগে গাঁটো বলে মনে হত এখন 
হালকা ধূলয় বলে মনে হল। দেখা গেল নৃতন গাঁড়ো ধুসর বর্ণের পাত্রটি 
মুরগী বেছে নিল। এর থেকে বোঝা যায় যে পশ্ত পাখীরাও পাত্রগুলির মধ্যে 
সন্বদ্ধ প্রত্যক্ষণ করতে পাবে। 

সমগ্রতাবাদীদের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তর উপাদানগুলি পরস্পর সম্বন্ধ 
যুক্ত। তাঁরা বলেন আকার উপাদানের মতই সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে আমাদের কাছে 

ধরা দেয়। আমর! বসত জগতে যা কিছু দেখি সবই একক হিমাবে দেখি, 
পূর্ণাঙ্গ হিসাবে দেখি। তাদের মতে একটি জটিল সম্পূর্ণ জিনিষ কখনই 
কতগুলি বিচ্ছিন্ন অংশের সমঠ্টি নয়। সেই জন্য বিচ্ছিন্নকে জানলে সম্পূর্ণকে 
জানা হল না। 

কোন বস্তকে বা নজ্সাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখা 
আবার এক নয়। কারণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একই জিনিষ বিভিন্ন- 
রূপে দেখি । উপরের উদ্দাহরণ থেকে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 

তিনজন জার্মান মনোবিধ গেষ্ণ্ট, কোহলার ও কফকা এই মতবাদ 

প্রচার করেন। সম্রগ্রভাবাদীরা বলেন বস্তর সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষগোচর হয়। 
প্রত্যক্ষণ কখনই বিচ্ছিন্ন সংবেদন নয়। তীদের মতে প্রত্াক্ষণই জ্ঞানের 

একক। 

তারা বললেন পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আমর] প্রত্যক্ষণ করি। পটভূমি 
পরিবত্তিত হলে প্রত্যক্ষ বস্তর বূপও পবিবস্তিত হয়। তারা বললেন আমর! 
একটি পটভূমিতে একটি মৃত্তি দেখি (1825 ৪881096 £:০০5৫)। 
পটভূমি ছাড়া! প্রত্যক্ষণ হয় না। 

প্রত্যক্ষণের সময় আমাদের মনের ফাক বা খগ্ডতাকে পুরণ করে নেওয়ার 

দিকে একটা ঝোঁক আছে। তাই প্রত্যক্ষ বিষয় বা বস্তর মধো ছেদ বা ফাক 

থাকলে আমরা তা পূরণ করে দেখি। একে তার! বললেন খণ্ডতা পূরণ 

(0705076), 
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আপাত গতি (400979706 2005920526) *স্প্ছুর্টি বৈছ্যাতিক আলো 

একটির পর একটি জালিয়ে, নিবিয়ে দিনে একটি আপাত গতির স্টি কর! হয়। 
একপ আলে! দেখলে মনে হয়, আলোগুলি যেন সরে সরে যাচ্ছে। আসলে 
একটি আলো! জালাঁর পর অপর আলোটি জলা পর্ধ্স্ত থে সময় তার ওপর 
নির্ভর করে এই আপাত গতি। সময়ের ব্যবধান খুব দীর্ঘ ছলে আমরা দেখব 
ছুটি পৃথক আলে! একটির পর আর একটি জলে চলেছে। সময়ের ব্যবধান 
আর একটু কমালে মনে হবে একটি আলোই যেন নড়াচড়া করে একবার 
সামনে একবার পেছনে আসছে । সমম্নের ব্যবধান খুব কম করে দিলে মনে 
হুবে ছুটে! আলো! যেন একসঙ্গে জলছে, নিবে যাচ্ছে। 

প্রত্যক্ষণের ব্যক্িগত কারণ 
(90019০0৮159 180602:9 11) 70620910810 ) 

আমাদের প্রত্যাশা, অভিলাষ এবং মনোযোগের ছারা প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত 
হয়। প্রত্যাশ! বা অভিলাষ থাকলে আমর! ভুল প্রত্যক্ষণও করি।' যেমন 
কোন ব্যক্তির প্রতীক্ষায় থাকলে গাড়ীর শবে ছুটে যাই। আবার আমাদের 
আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতাও অনেক সময় ভুল প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী হয়। খড়ের 
গাদা দেখলে দূর থেকে বাড়ী বলে ভুল করি। দূরের থেকে মেঘের গঞ্জনকে 
ট্রেনের শব্দ বলে ভুল করি। পরিচিতি, প্রত্যাশা, আগ্রহ প্রভৃতি দ্বার! 
মস্তিষ্কের কোন অংশ উত্তেজিত হওয়ার ফলে এরপ ভ্রম হয়। 

আধুনিক কালে প্রত্যক্ষণের এই মানসিক কারণগুলির প্রতি বিশেষ নজর 
দেওয়া হয়। কতগুলি অর্থহীন উদ্দীপক খুব অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত করার 
পর অভিক্ষার্থী কি দেখল প্রশ্ন করা হয়। যেমন কতগুলো শব দেখানো হুল। 
38750. কথাটি ধার্মিক ব্যক্তির চোঁখে 98079. বলে মনে হুবে। 

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (7:::019 37) 19909781020) 8 আমাদের প্রত্যক্ষণ 

কখনই সম্পূর্ণ নিভূলি হয় না।-_উদ্দীপকের বিভিন্নতার জন্য আমাদের প্রত্যক্ষণ 
ভুল হতে পারে। যদি তোমাকে প্রশ্ন কর! হয় ছুজন ব্যক্তির মধ্যে কে বড়? 
যদি দুজনের মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য এক ইঞ্চি হয় তুমি নহজেই বলতে পারবে 
কে বেশী লম্বা। কিন্তু পার্থক্য যদি আধ ইঞ্চি হয় তোমার পক্ষে ঠিক উত্তর 
দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না--পার্থক্য বেশী হলে ছুটি বন্বকে তুলনা করে পৃথক 
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করা! মহজ, পার্থক) কম হলে এই বিভেদীকরণ (791501001290100 ) ভুল হতে 

পারে। . | 

আবার একটি বস্তর ওজন, দৈর্ঘ্য, তাপ-্ইত্যারির পরিমাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন 

করলেও তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারবেনা--পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে: 
অন্থমানের ( 7190170869 ) উপর নির্ভর কৰে তুমি উত্তর দেবে। 

প্রত্যক্ষণের ভুল ছুই প্রকার-স্থির (007086906 ) ভূল ও পরিবর্তনশীল 

(ড%:5১1০) ভুল। অভ্যাসের হার! স্থির ভুলকে সংশোধন কর] যায়। 
কিন্ত পদ্বিবর্তনশীল ভুল দূর করা সহজসাধ্য নয়। ্ 

স্থির ভুল কখনও খুব বেশী হয়) আবার স্থির ভুলও অবস্থা বিশেষে, 
পরিবন্তিত হতে পারে । যখন তুমি কোন কিছুর প্রতীক্ষা করছ তখন এক 
মিনিটকে ও খুব দীর্ঘ মনে হয় আবার কাজে ব্যস্ত থাকলে এক মিনিট সময় 

তোমার কাছে অল্প সময়। : 

স্থির ভুল বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল কিন্তু পরিবর্তনশীল ভুল 
উদ্দীপকের ক্রম বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পাবে । ২ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি লহ্বা একটি 

কাঠির দৈর্ঘ্য অনুমান করবার সময় তোমার ভুল দিকি ইঞ্চিরও কম হবে।' 
কিন্তু ২০ ফুট দীর্ঘ বস্তর ক্ষেত্রে তোমীর কয়েক ইঞ্চি ভুল হতে পারে। 

ভুল করে কোন জিনিষকে দেখার নামই হল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে কিছু নেই। কারণ সব প্রত্যক্ষণই 

এই ভ্রম দ্বার! সর্বদাই প্রায় প্রভাবিত হচ্ছে। বস্তটি আসলে যা নয় তাই 
দেখার নামই ভ্রাস্ত প্রত্যক্ষণ। এইভাবে ভ্রান্ত প্রতাক্ষণের সংজ্ঞা দিলে, বলব 

পরাভব মৃত্তি এবং গভীরতা প্রত্যক্ষণও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। ভ্রান্ত প্রতক্ষ্যণ ছুই 

প্রকার,অধ্যাস (11155100 ) ও অলীক প্রত্যক্ষণ (78115017386100 )। 

(১) অধ্যাস (1195102, ) 

রজ্ছুতে সর্পভ্রম কথাটা আমাদের দেশে প্রবাদ হিসেবে বনু প্রচলিত । 

অন্ধকার পথে যেতে যেতে একটি দড়ি দেখলে আমরা! সাপ ভেবে 

লাফিয়ে উঠি তারপরই নিরাপদ স্থান থেকে ভালো করে দেখে নিজের 
ভ্রম বুঝতে পারি। অধ্যাম ছুই প্রকারের ব্যক্তিগত ও সার্ধজনীন।, 

প্রথমে আমরা ব্যক্তিগত অধ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা! করব। আন্ধকার বাত্রিতে, 
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তিন বন্ধু দুর গ্রামের পথে ছেঁটে চলেছে। গাছে গাছে চাদের হৃষম। তেক্ছে 
পড়েছে। একজন প্রথমে চমকে উঠলে তাইত মাঠের মধ্যে ওখানে 

দাঁড়িওয়ালা হাতে লাঠি নিয়ে দাড়িয়ে আছে কেন? আর একজন ভয় পেয়ে 
গেলে এ ধে রোগামত ঘোমটা মাথায় একটি মেয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 

আর একজনের মনে হল কোন সন্ন্যাসী মাল! নিয়ে ধ্যান করছে। সাহস 
করে কাছে গিয়ে দেখলে তিনজনের দেখা ভুল। আসলে ওটি একটি বড় 
গাছ, অসংখ্য ভালপালা! মেলে দাড়িয়ে আছে। যেখানটা চান্দের আলো পড়েছে 
সেখানটা উজ্জ্বল, যেখানটায় আলো পড়েনি সেখানট1 গভীর অন্ধকারে 
নিমজ্জিত। এই আলো! ছায়া এইরূপ ভ্রমের কারণ। 

আগেই বলেছি অধ্যাস দুই প্রকার-ব্যক্কিগত ও সার্বজনীন । রাতের 
আধারে একটি ডালপালা সমন্বিত গাছকে তিনজনে তিন ভাবে দেখেছিল। 
এ হল ব্যক্তিগত অধ্যাস। ব্যক্তিগত অধ্যাসে একই ব্যক্তি আবার বিভিন্ন 

সময়ে একই জিনিষকে বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারে। যেমন একট] চকৃচকে 

জিনিষকে আজ টাকা মনে হতে পারে আবার কাল টিন বলে ভ্রম হতে পারে। 
সার্ঘজনীন অধ্যাসে একই জিনিষ সকলেই একই ভাবে ভুল করে। দড়ি 

দেখে ব্যক্তি সাঁপ ভেবে চমকে ওঠে আবার কতগুলি নক্সা আছে যেগুলিকে 

সকলেই একই ভুল করে দেখে । নিয়ের চিত্রগুলি সার্বজনীন প্রত্যক্ষণের 
উদ্দাহরণ। 

অধ্যাসের কারণ-__অধ্যাসের পশ্চাতে মানুষের মনের অবস্থা, অভিলাষ, 
বাসনা প্রভৃতি ক্রিয়া করে। এই কারণগুলে! বস্তর প্রকৃতির উপরও 

নির্ভর করে। নীচে এই কারণগুলো দেওয়া! হল। 
(১) কানের ছুল হারিয়ে গেছে, খুঁজতে বেরিয়েছ, একটি চকোলেটের 

সোনালী কাঁগজকেই ছুল বলে ভ্রম হতে পারে । একটা দরকারী বই খোজার 

সময় অঙ্গরূপ মলাটের বা আকারের কোন বই ভুল করে টেনে নেওয়ার 
উদ্বাছরণ বিরল নয়। এখানে ভ্রমের জন্য বন্ধ দুইটির মধ্যে ষে সাদৃশ্ঠ আছে 
তাহাই দায়ী। 

(২) আবার উপরিউক্ত রা এ ইচ্ছাও কম 
ক্রিয়াশীল ছিল না। অলঙ্কারটি হারিয়ে গেছে, সেটি ফিরে পেতে চাই, 

সেই জন্যই কাগজটিকে দুল বলে ভ্রম হয়েছিল। অন্য সময় এক়প ভুল হত লা। 



(গা আবেগ অধ্যালের অন্ততম প্রধান কারণ। রাতে শোবার ঘরের বাইবে/ 
এলে দাঁড় করান লাঠি দেখে চোর ভ্রষে চীৎকার করে উঠলে । তারপর বাড়ীর 
কলে এসে আলো! জেলে কাছে গিয়ে আবিফাঁর করল--গটা চোব নয় একটা 
লাঠি তখন তুমি লক্জা পেলে । এক্ষেত্রে. তয় তোমার এই ভ্রান্তির জন দাতী। 
গভীর স্নাত্রে এক! দরজা খুলেই তোমার ভয় ভয় করছিল, অন্ধকারে লম্বামত 
কে দীঁড়িয়ে আছে দেখেই তুমি. চোর বলে ভুল করলে। 

(৫) প্রত্যক্ষ বস্তর চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অধ্যাসকে অধিক মাজা 

নি্নসত্রিতকরে। ছাপার প্রুফ দেখছি হদিতেছি লেখা আছে কিন্তু পড়ছি 

হাসিতেছি। ভুলটা চোখ এড়িয়ে গেল। এরকম ভুল হওয়ার কারণ হুল 
আমাদের পূর্বলন্ধ জ্ঞান এবং মনের একত্র করে দেখার প্রবণতা।। 

(6) ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় মনে হয় আশপাশের ঘরবাড়ী, গাছপালা 
উপ্টো দিকে সরে যাচ্ছে। এ হুল সার্ধজনীন প্রত্যক্ষণ । সকলেই জানি 
আমরা সরে যাছি তবুও প্রত্যক্ষ করি আমাদের চারিপাশের বেষ্টনীকে উল্টো 
দিকে সরে যেতে । আমাদের মন এখানে ক্রিয়াশীল। পূর্বাজ্জিত অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখেছি চলমান বস্ত আমাদের থেকে সরে যায়। এই অভিজ্ঞতা 
ভুলের জন্ত দায়ী। ূ 

কতকগুলি ভ্রান্তপ্রত্যক্ষণ বা জ্যামিতিক অধ্যাস আছে যেগুলি 
সার্বজনীন । নিয়ে কয়েকটি চিত্র দেওয়া হল। 

টির 
(ক) মৃলার লাকারের ভ্রম | (119119: 11552 10108102) ভানছিকের 

ছবির মাঝের রেখাটি বীর্দিকের মাঝের রেখা থেকে বড় মনে হবে। যদিও 
ছুটি মাঝের রেখাই, সমান । ' 
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(খে) নীচের ভানছিক ও বীদ্দিকের রেখা ছুটি সমান, কিন্তু ডানদিকের 
বরেখাঁটি-কে বড় মনে হবে । এদের নাম হল মৃূলার লামীরের ভ্রম). 

(গ) এখানে আত্বত ক্ষেত্রটির দুপাশের ছুটি রেখা প্রকুতপন্গে একটি 

সরলরেখা কিন্তু মনে হবে ছুটি বিভিন্ন রেখা । এর নাম হল পেগেন ড্রফের ছবি? 

6085%01997 

(ঘ) জোলনারের ছবি £--এতে লম্বা রেখাগুলি সব সমান্তরাল কিন্ত বাঁকা 

ছোট ছোট রেখাগুলির জন্য ওগুলি সমাস্তরাল নয় বলে মনে হবে। 

(ও) হেরিংএর ছৰি £-_-এতেও ছুটে সমান্তরাল রেখা! আছে অন্য কতগুলে। 

রেখার জন্য বাকা মনে হবে। 

,_ঈর্€ 
্ ্ 
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॥ার্ধজনীন অধ্যাসের অনের্ীগুলি কারণ আছে। কেহ বলেন এগুলি 
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(৩) আবেগ অধ্যাসের অন্যতম প্রধান কারণ । রায়ে শোবার ঘত্ের বাইরে 

এলে ঈীড় কবান লাঠি দেখে চোর ভ্রমে চীৎকার করে উঠলে । তারপর বাড়ীর 
লকলে এনে আলো! ব্দেলে কাছে গিয়ে আবিফ্কার করল---গুটা৷ চোর নয় একটা 
লাঠি তখন তৃমি লঙ্জা পেলে । এক্ষেত্রে ভয় তোমার এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী । 
গভীর ঝ্বাত্রে এক] দরজ] খুলেই তোমার ভয় ভয় করছিল, অন্ধকারে লম্বামত 
কে দাড়িয়ে আছে দেখেই তুমি চোর বলে ভুল করলে। 

(₹) প্রত্যক্ষ বস্তর চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞত। অধ্যানকে অধিক মাত 
নিয়ন্ত্রিত করে। ছাপার প্রুফ দেখছি হসিতেছি লেখা আছে কিন্তু পড়ছি 
হাঁদিতেছি। ভুলটা চোখ এড়িয়ে গেল। এরকম ভুল হওয়ার কারণ হল 
আমাদের পূর্বলন্ধ জ্ঞান এবং মনের একত্র করে দেখার প্রবণতা । 

(৫) ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় মনে হয় আশপাশের ঘরবাড়ী, গাছপালা 
উল্টো দিকে সরে যাচ্ছে । এ হুল সার্বজনীন প্রত্যক্ষণ । সকলেই জানি 

আমর] সরে যাঁছি তবুও প্রত্যক্ষ করি আমাদের চারিপাশের ঝেষ্টনীকে উদ্টো 
দিকে সরে যেতে। আমাদের মন এখানে ক্রিয়াশীল। পূর্বাজ্জিত অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখেছি চলমান বস্ত আমাদের থেকে সরে যায়। এই অভিজ্ঞতা 

ভুলের জন্য দায়ী। 
কতকগুলি ভ্রান্তপ্রত্যক্ষণ বা জ্যামিতিক অধ্যাম আছে যেগুলি 

সার্বজনীন । নিয়ে কয়েকটি চিত্র দেওয়া! হল। 

১ 
ূ মূলার লালারের শ্রম 

(ক) মুলার লায়ারের ভম | (015119£ [4592 10108100) ডানদিকের 

ছবিত্র মাঝের বেখাটি বীর্দিকের মাঝের রেখ! থেকে বড় মনে হবে। যদিও 
ভুটি মাঝের রেখাই, সমান । - র ১ 



প্রত্যক্ষণ ৯৯ 

(খ) নীচের ভানদিক ও বাঁদিকের রেখা ছুটি সমান, কিন্ত ডানদিকের 

রেখাঁটি-কে বড় মনে হবে। এদের নাম হল মূলার লায়ারের ত্রম। 

(গ) এখানে আরত ক্ষেত্রটির ছুপাঁশের ছুটি রেখা প্রকৃতপক্ষে একটি 

সরলরেখা কিন্তু মনে হবে ছুটি বিভিন্ন রেখা । এর নাম হল পেগেন ড্রফের ছবি। 

১০,০৩৪ 

(ঘ) জোলনারের ছবি £_-এতে লম্বা! রেখাগুলি সব সমান্তরাল কিন্তু বাকা 

ছোট ছোট রেখাগুলির জন্য ওগুলি সমান্তরাল নয় বলে মনে হবে। 

(উ) হেরিংএর ছৰি £--এতেও ছুটো সমান্তরাল রেখা আছে অন্ত কতগুলো! 

রেখার জন্য বাকা মনে হবে। 

টি 
2১৯৯, লী 

্বজজনীন অধ্যাসের অনের্বীগুলি কারণ আন্ছে। কেহ বলেন এগুলি 



১৭ মনোবিজ্ঞান 

দেখান লমনয় চোখকে নড়াচড়া করতে হয়। চোখ যত বেশী নড়াচড়া করবে 
 রেখাগুল্সিকে তত বড় বলে মনে হবে। দ্বিতীয় কারণ হল আমরা যখন এই 

রেখাগুধি দেখি এগুলিকে সমগ্র ভাবে দেখি। সেই জন্ত রেখাগুলিকে বিভিন্ন 

ভাবে না দেখে একেবারে সম্পূর্ণ টা দেখি বলেই এরকম ভ্রম হয় | 

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিকৃত প্রত্যক্ষণ বলে 
সত্যই কিছু নেই। কারণ প্রত্যক্ষণ মাতেই ভ্রান্ত । এদিক দিক্কে গভীরতার 
অঙ্ৃতূতি, পরাভব মৃতি প্রভৃতিকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলা ঘেতে পারে। মনের 
চিন্তা, ভাবন1 সৌন্দর্ধ্যবোধ, প্রয়োজন, অভিলাষ প্রভৃতির হ্বারা প্রত্যক্ষণ 
সর্বদাই প্রভাবিত হয়ে থাকে । 

২। অলীক প্রত্যক্ষণ (55100755100 ) 

আগে সংবেদন হয় পরে হয় প্রত্যক্ষণ। উত্তেজক না হলে প্রত্যক্ষণ হয় 

না। অধ্যাসে উত্তেজক থাকে তাই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ হয়। অলীক প্রত্যক্ষণ মেই 

দিক দিয়ে দেখলে প্রত্যক্ষণই নয়--এতে কোন উত্তেজকের দরকার হয় নাঁ_- 
ইহা! মানুষের মনের বিকার ছাড়া কিছুই নয়। 

রজ্জুতে সর্পশ্রম সকলেরই হয়। মাপ না থাকলেও বজ্জুকে অবলম্বন করে 
দর্শকের ভ্রান্তি জন্মে । অলীক প্রত্যক্ষণে এরূপ কোন উদ্দীপনা থাকে না । 

ম্যাকবেথ সম্মুথে তরবারি প্রত্যক্ষণ করে ভীতিগ্রস্ত হত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা 
কোন বাস্তব তরবারি নয়, মনের ভীতিই তরবারির রূপ ধারণ করত। অলীক 
প্রত্যক্ষণ তাই সর্বদাই অলীক বা মিথ্যা । 

অনেকের মতে অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক বিকার জাত। অতিরিক্ত 

রক্কপ্রবাহের ফলে বা কোন কারণে মন্তিফের সংযোগাঞ্চল (49809886802, 

8:59) এবং এ অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে অলীক 

প্রতাক্ষণ হয়। 

কিন্ত এমত সকলে গ্রহণ করেন না। কেউ কেউ বলেন আমাদের 

আবেগ বা আকাথ্ধার জন্ত অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। একাতস্ত কামা ব্যক্তিটিকে 

ভাই ভূল করে দেখ! অসম্ভব নয় ? শক্রর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই বলে হয়ত 
শক্রর মিথ্যা গ্রত্যক্ষণ হুয়। ভয় অলীক প্রত্যক্ষণের অন্ততম কারণ বলে অনেক 



প্রতাক্ষণ, ১৯১ 

মনোবি্ মনে করেন। নির্জন বাজে হানাবাড়ীতে ভৃতের দেখা পাওয়া ঘায় 
এই কারণে। | 

অনেকে বলেন ষনকে একাস্ত করে কোন কিছুতে নিবিষ্ট করে 

রাখলেও অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। ম্যাকবেথ যখন তরবাঁর শূন্যে দোছলামান 
অবস্থায় দেখতেন তখন তার সর্ববক্ষণের চিন্তা ভানকানের (0900082) হত্যাকে 

আশ্রয় করেই প্রবাহিত হুত। ভোজসভায় এই কারণে ম্যাকব্থে মৃত 
ব্যাঙ্কোকে শূন্য চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছিল। আমাদের মন সতত 
সঞ্চরণলীল।' সর্বদাই সে বিষয় হতে বিষয়াস্তরে গমন করছে।. মন হখন এই 

বিচরণ বন্ধ করে একটি বিষয়ে একাস্তভাবে মনোনিবেশ করে তখনই হয় অলীক 
প্রতাক্ষণ । রর ও 

অলীক প্রত্যাক্ষণ শ্বাভাবিক মনের ক্রিয়া নয় ইহা বিকারজাত মানসিক 
ক্রিয়া। সাধারণতঃ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিরই অলীক প্রত্যক্ষণ হর। সেই জন্য 

বিকূত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে অপৃশ্ত ব্যক্তির সঙ্গে কখোপকথনে রত দেখা যায়। 
অলীক প্রত্যক্ষণকে স্বপ্নের নঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে শ্ষপ্ন দর্শন 
ঘটে নিত্রিতাবস্থায় কিন্ত অলীক প্রত্যক্ষণ হয় জাগ্রত অবস্থায় । সকলেই স্বপ্ন 
দেখে কিন্ত অলীক প্রত্যক্ষণ হয় খুব কম লোকের । যেস্বপ্প দেখে সে ঘুষ 

ভেঙ্গে বুঝতে পাবে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু যার অলীক প্রতাক্ষণ হয় সে 
বুঝতে পারে না ওটা অলীক প্রত্যক্ষণ। 

অবশ্ঠ সুস্থ ব্যক্তিরও যে অলীক প্রত্যক্ষণ হয় না] তা নয়। ভূতুড়ে বাড়ীতে 
ভতের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকলে ভূত দেখা অসম্ভব ব্যাপার নয়। নেশাখোর 
ব্যক্তির নেশার সময় অলীক প্রত্যক্ষণ হতে পারে। দিবা হ্বপ্পে বিভোর 

থাকলেও অলীক প্রত্যক্ষণ হতে পারে। ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন 

দ্বেখনডে দেখতে বুড়ীর হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলার গল্প তোমরা সকলেই জান। 

জরের বিকারে মানুষের অলীক প্রত্যক্ষণ হয় । 

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের প্রতেদ 
(10280085035) 09659610 11158107) 90. 17911008086102) 

(১) অধ্যাসে উত্তেঞ্জকের প্রয়োজন হয় কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণে উত্তেজক 

থাকে না। 
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(২): সুস্থ স্বাভাবিক মান্ছবেরই অধ্যাস হয় কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ হয় 
লাধারণক্ঠঃ বিকৃত মস্তি ব্যক্তির । 

(৩). আবেগ, আকাঙ্ষ! প্রভৃতি অধ্যান ও অলীক গ্রত্যক্ষণের, কারণ। 
উভয় ক্ষেত্রেই তয় ইত্যাদি 'আবেগ অলীক প্রত্যক্ষণ এবং অধ্যাসের স্টি করে। 

গ্যাপারলেপশন (8979:9908০2)-প্রত্যক্ষণের উপকরণ ২টি, একটি 

হল উত্তেজক, অপরটি অভিজ্ঞতা । উত্তেজক না হলে সংবেদন হয় না আবার 
লংবেদন ন। হলে প্রত্যক্ষণও হয়না । আবার অভিজ্ঞতা না হলেও প্রত্যক্ষণ 

হয় না। যখন লংবেদনকে কেন্দ্র করেই প্রত্যক্ষণ হয় তখন তাকে আমরা 

প্রত্যক্ষণ বলব (9:962810)। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা সংবেদনকে ছাড়িয়ে 

প্রবল হয্স, তখনই হয় গ্যাপারসেপশেন। "যেমন কমলালেবু দেখে যখন বলি 
এটা একটা কমলালেবু, তখন হয় প্রত্যক্ষণ। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতা লাতের পর 

আমরা বলতে পারি এটা শিলেট থেকে আন হয়েছে, শীতকালে হয়, এট! 
শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর ইত্যাদি তখন হয় এযাপারসেপশেন। এ্যাপারসেপশেনকে 
আমরা চিন্তা সমস্িত প্রত্যক্ষণও বলতে পারি ; কারণ এতে শুধু প্রত্যক্ষ করি 
না মনে মনে চিন্তাও কৰি। গ্যাঁপারসেপশনের জন্য চেষ্টা করে চিন্তা করতে 

হয় কিন্তু প্রত্যক্ষণে চেষ্টার প্রয়োজন নেই। 

সংবেদন (99:8%৮02) 

বিশ্বপ্রকৃতির সহম্র সংবাদ আমাদের কাছে ধরা দেয় আমাদের বিভিন্ন 

ইঞ্জিয়ের সাহায্যে । সংবেদনকে অনেকে মনের গবাক্ষ বলেছেন আবার কেউ 

বলেছেন জ্ঞানের দরজা । বিশ্বভাগ্ডারে কত জ্ঞান আছে, আছে কত 

নয়নাভিরাম দৃশ্, শ্রুতি মধুর সঙ্গীত, হুম্থাছু খা্য প্রভৃতি । কিন্তু কেমন করে 

এসব আমর! দেখি, শুনি, ভ্রাথ করি? আমাদের শরীরে আছে পঞ্চ ইন্ছিক্-- 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক], জিহবা ও ত্বক। এর আমাদের কাছে বহিবিশ্বের সংবাদ 

বহন করে আনে। বাইরের উত্তেজন। মস্তিফে বহন করে নিয়ে যাঁয় সংবেদক 

নাযু, মস্তিষ্ক আবার সঞ্চালক ন্সামুগুলির সাহায্যে তার নির্দেশ পাঠায়, এবং 

আমরা সংবেদ্ন লাভ করনি । 

আমরা সংবেদনকে বলতে 'পারি প্রাথমিক চেতনা ও অনুভূতি । সংবেদন 
হল সরলতম মানসিক প্রক্রিয়া । এর চেয়ে সরল ক্রিয়া মান প্রকৃতিতে 
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আর নেই। তাহলে সংবেষনের প্রকৃত সংজ্ঞা হল আমাদের বিভিন্ন 
ইন্জিয়বের ঘাঁরা বাহিত বহিপ্রক্কৃতির বিভিন্ন উত্তেজনার অন্থভৃতি। পঞ্চইজিয়ের 
প্রম্নোজন আছে সংবেদনের জন্ত আর মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করবার জন্ত। 

মন্তিক না হলে সংবেদন হয় না, ইন্জিয়ের দ্বায়ুগুলি সংবেদন কি করতে 
পারে না। নংবেদন সরলতম যানসিক প্রক্রিক্া একে আর বিশ্লেষণ করা! 
যায় না। 

বিশুদ্ধ সংবেদন বলে কিছু আছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। বয়োপ্রাঞ্ধ 
ব্যক্তির সংবেদন সর্বদা! অর্থময়, ইহা! অভিজ্ঞত| ও স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত । .অতি 
শৈশবে যখন শিশুর পার্ধিব জগতের অভিজ্ঞতা অত্যতস্ত সীমাবদ্ধ তখনই হয় 
প্রত সংবেদেন। মনে করো সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার ঘরে একা বসে আছ, কানের 
কাছে কে যেন ফিসফিপিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে তাকালে, তোমার শ্রবণ 
সংবেদন হল। 

মনে করে! ট্রামে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছো, কে একজন তোমার নাঁষ ধরে 

ডাকল--তুমি চমকে তাকালে। পরমূহূর্তেই চিনতে পারলে কোন পরিচিত বন্ধুর 
কণন্বর। যতক্ষণ ডাকটা শ্ুনছিলে ততক্ষণ ছিল সংবেদন কিন্তু ষে মুহূর্তে তুমি 
বুঝতে পারলে ওটা তোমার বন্ধুর কণন্বর সেই মূহূর্থে ওটি আর সংবেদন 
রইল ন! হুল প্রত্যক্ষণ। সংবেদনের জন্য মব সময় প্রয়োজন বাইরের উত্তেজক, 
কিন্তু যে কোনে উত্তেজকমাত্রই সংবেদন স্টটি করে না। আমাদের ইন্জিয় 
ঘদ্দি বিকল হয়ে পড়ে তাহলে মে আর উত্তেজকে সাড়া দেবে না। 

এখানে আরও একটি কথা! মনে রাখা দরকার । এতক্ষণ আমরা সংব্দনকে 

বহিপ্ররূতির সঙ্গে জড়িত করেছি। কিন্তু সংবেদন যে সব সময়ই বাইরের জগৎ 

থেকে হবে তা নয়। অনেক সংবেদন আছে যেমন ক্ষুধ! তৃষ্ণ! গ্রভৃতি বহ্িজগৎ 

দ্বার! উত্তেজিত হয় না, শরীবের অভ্যন্তর থেকে উত্তেজন! আসে । 
সব উত্তেজন] সব ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে পারে না। যেমন আমর! 

চোখ দিয়ে শুনতে পারি না এবং কান দিয়ে দেখি ন। বিশেষ ইন্দ্রিয় বিশেষ 
উত্তেজকে সাড়া দিয়ে থাকে । 

সংবেদনের সময় আমরা সম্পূর্ণ নিক্ষিয় থাকি। বর্ছিবিশ্বের বিভিন্ন বন্ত 
আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপ্ত করে এবং আমাদের সংবেদন হয়। এই 
সংবেদন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। 
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সংবেদম ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য 

লংরেদন হল একটা ভাবমৃত্তি বা বস্ত সন্বন্ধে সাধারণ চেতন] । প্রত্যক্ষণ হল 
সংবেদন উদ্ভূত জান এবং বন্ধ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। ট্রেনের বাশীর হুরটা 
কানে প্রবেশ করলে ছবে শ্রবণ লংবেদন। কিন্তু যখন বোঝ! গেল ওটা ট্রেনের 
ধাশী তখন হল প্রত্যক্ষণ। বিভিন্ন সংবেদন হচ্ বিতিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
এবং আমরা বিচ্ছিন্ন সংবেদন লাত করি। কিন্ত প্রত্যক্ষণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ল্ধ 

সংবেদন থেকে উদ্ভুত একক জ্ঞান। এর জন্ত একাধিক ইন্জিয় একসঙ্গে ক্রিয়া 
করতে পারে। সংবেদন আমাদের ইচ্ছা! অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেনা। জোরে 

একট! শব হলেই ইচ্ছ! ন। থাকলেও শ্রবণ সংবেদন হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষণের 
সময় মন সক্রিয় থাকে এবং প্রত্যক্ষ বস্তর গ্রতি মনোযোগ দিলে তবেই প্রত্যক্ষণ 

হয়। সংবেদনের জন্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না কিন্তু প্রত্যক্ষণের উপর 

পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রভাব বিস্তার করে। সংবেদনে বস্তর অস্তিত্বটাই সব; 
প্রত্যক্ষণে বন্তর অস্তিত্বের উপলব্ধি ত হয়ই তাছাড়া তার বিশেষত্ব স্স্ধেও জ্ঞান 
অঞ্জন করি। 

বিভিষ্প সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য ও তাদের স্বরূপ 
( 01087:90692:)806199 ০0: 010976776 981)898610109 ) 

সংবেদনের ছুই প্রকারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (১) গুণগত (81165 ) 

বৈশিষ্টা, (২) পবিমাণগত (0895 ) বৈশিষ্ট্য । 

(১) গুণ (591165 )--বস্তর গুণ কি? এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জীব, 
প্রত্যেকটি মান্য অপর জীবের থেকে আলাদা। ব্যক্কিতে বাক্তিতে প্রভেদ 
থাকবেই । সেইরূপ বস্তর ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেকটি বস্তর গুণ বিভিন্ন । ফল 
ও ফুলের গুণ এক নয় । আবার ছুটে! আমের গুণও পৃথক হতে পারে-- 

একটা! আম টক, আর একটা মিষ্টি; একটা ল্যাংড়া আর একট! হয়ত ফজলি ; 

একটার রং হলদে, আর একটা সবুজ ; একটা আম পন্বা, আর একট] বেটে। 

অতএব একই বস্তর মধ্যেও বিশিষ্টতার পরিমাণ ও বিন্যাস পৃথক হতে পাবে । 

বস্তটি দেখার জন্ত, না শোনার জন্ত, না আস্বা্ন করার জন্য, ত1 বস্তর 
বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে। কোথাও গান হলে কান দিয়ে শুনি, ফুলের 
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বাগানে ছুল দেখলে আজাঁণ নিই, পাকা আম দেখলে তার স্বাদ গ্রহণ করি। 
'অতএব বিভক্ন বস্বর গুণ আমরা প্রতাক্ষণ করি বিভিন্ন ইন্দজিয়ের সাছাঘো। 

বস্তর এই গুণগত বৈশিষ্ট হল জাতীয় প্রতেদ (03299:10 0389790009 )। 
আবার চোখ দিয়ে নীল, লাল রং দেখি, কান দিয়ে গান শুনি, বাজনাও 

শুনি, জিহ্ব| হ্বারা মিউি তেতো প্রভৃতি হ্বাদ উপলব্ধি করি $ নাক দিয়ে ফুলের 
গন্ধ শ'কি, গোবরের গন্ধও শকি । এগুলি হল বস্তর গুণের বিশিষ্ট পার্থক্য 

€ ৪)9019] 1891:91095 )। 

(২) ভীব্রত| (০5928165) আমর! ঘেমন বস্তর গুণ প্রত্যক্ষ করি, সেইক্বপ 

তীব্রতাও প্রত্যক্ষণ করি। আগে বলেছি আমর! লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি 
বংদেখি। এগুলোকে বলে বস্তর বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু লাল রং অনেক রকমের 

হয় নাকি? গাঢ় লাল, ফিকে লাল প্রভৃতিও আমর] দেখি। টাপার উগ্র 

গন্ধ আদ্রাণ করি আবার যুই ফুলের মৃছু স্থবাস ও প্রাণ করি । সমূত্রের গঞ্জনও 

শুনি আবার ফিসফিস আওয়াজও শুনি । এগুলি হ'ল বস্তর তীব্রতাবোধ। 

এই তীব্রতাবোঁধের কিন্তু একটা সীমা আছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে 

ধর! দেয় না এমন কত বস্তই ত জীব জগতে বিরাজ করছে। কত ক্ষুত্র ক্ুত্র 
জীবাণু আছে যাদের খালি চোখে দেখা যায় না আবার কত বিশাল সমৃত্র 

আছে যার পরপারে আমাদের দৃষ্টি চলে না। সেইরূপ খুব ক্ষীণ শব্ধ আমরা 
শুনতে পাই না। দৃষ্টির তীব্রতা। প্রত্যক্ষণের যেমন একটা সীমানা আছে, 
শ্রতিরও সেইরূপ সীমানা আছে। আমাদের অন্যান্য ইন্ড্রিয়েরও উদ্দীপন। 

গ্রহণের নিয়তম শীমানাকে বলে নংবেদনের দরজা (10110692)19010 ০ 

8920888100) ) আর উচ্চতম সীমানাকে বলে সংবেদনের উচ্চতা (79878 ০: 
88109101165 )। 

আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সীমানার পার্থক্য থাকতে পাবে। যে দৃশ্য 

আমি দেখতে পাই না তুমি হয়ত তা পাও। আবার আমি হয়ত বড় 
আকারের জিনিষ তোমার চেয়ে ভালো দেখি। 

(৩) বিস্তৃতি (71566709165 )-_বর্ছিজগতে ছড়িয়ে আছে কত বস্ত। এই 
ৰস্তর আকার আছে, দৈর্ঘ্য, গ্রন্থ, উচ্চতা প্রভৃতি আছে। একটি বস্ত আবার 
বড় হতে পারে ছোট হতে পারে। এত গেল দর্শন মংবেদনের কথা কিন্তু স্পর্শ 
সংরেদনেরও বিস্বৃতি আছে। ষেমন তোম্নার পিঠে একটা আঙ্গুল রাখলে যতটুকু 



১০৬. মনোরিজান 

স্থান জুড়ে তোমার স্পর্শ সংবেদন হয়, পাঁচটা আঙ্গুল রাখলে তার স্থান ব্যাপ্তি 

বেশী, হবে। একেই আমরা বলব বিস্তৃতি সংবেদন। বেশীর ভাগ 
বিস্কৃতির সংবেদন হয় চোখ ও ত্বকের সাহায্যে। চক্ষুম্মান ব্যক্তির 
চেয়ে অন্ধ ব্যক্তির বিস্তৃতি সংবে্ন বেশী হয় ত্বকের সাহায্যে । জার্মান 

মনোঁবিদ লজ স্থানীয় চিহ্ন কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের চোখের 

অক্ষিপটে বা ত্বকে এইরূপ চিহ্ন বা বিন্দু আছে। এই বিন্বৃগুলির একটি বিশিষ্ট 
গুণ আছে। এদের সাহায্যে প্রত্যক্ষ ব্স্তর প্রতোকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্যগুলি 
আমরা উপলব্ধি করি। আমাদের চোখের অক্ষিপটে বা! ত্বকে সহ-অবস্থানকারী 

ধতগুলি বিন্দু উত্তেজিত হয় ততটা] জুড়ে আমর! বিস্তৃতির অন্গৃভূতি পাই। এই 
স্থানীয় চিন্ত একটি আর একটির থেকে পৃথক । গতি-পংবেদন বা নড়াচড়ার 
সাহাযো এই বিন্দুগুলির স্থানীয় সন্বদ্ধ বুঝতে পারা যায়। 

স্থানীয় ত্বার (92151 00:981,2010 ) £-_চাঁমড়ীর উপর যদি কোন 
ছু'চলো জিনিষ বা কম্পাসের দুটো কাটা ঠেকান হয় তাহলে ওই ছুটি কাটাকে 

একটি মনে হতে পারে, ছুটিও মনে হতে পারে। ছুটি বিন্দু বলে বুঝতে পারার 

নিম্নতম দূরত্বকে স্থানীয় বার বলে ( 8982981020980 272992 )। এস্থেসিও- 

মিটার নামক যন্ত্র দিয়ে এই পরীক্ষা করা যায়। এইযন্ত্রে এক জোড় কম্পাস 

থাকে, এর সঙ্গে একটি বৃত্তাকার ধাতব পদার্থ থাকে তাতে স্কেল খোদাই করা! 
থাকে । 

(৪) স্ায়িত্ব (7009800 ) :-আমর] বস্ত প্রত্যক্ষণ করি কিন্ত, 

অনস্তকাল ধবে তা করি না। বস্ত প্রতাক্ষণের একটা স্থাকিত্ব আছে। আমরা! 

অনেকক্ষণ ধরে একট] জিনিষ প্রতাক্ষণ করি আবার অল্লক্ষণ ধরেও প্রত্যক্ষণ 

করতে পারি । একেই আমরা বলব স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষণ। 

স্থায়িত্ব গ্রত্যক্ষণের ছুটে! দিক আছে--একটা হল কতক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষণ 

করছি আর একট] হুল পরিবর্তন। পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সদা 
পব্বিবর্তনশীল জগতের বৈশিষ্যই হুল চলমানতা। একদিকে প্রতাক্ষ বস্ত 

ক্ষণস্থায়ী অপর দিকে আমানের মন:সংযোগের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ । মনে 

কর একখণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে আছ, এই মেঘ মুহুর্ত পরে সরে যেতে, 

পারে আবার তোমার চোখও এ এক থণ্ড মেঘ থেকে আকাশের সর্ধন্্ বিচরণ 

করতে পারে। এখন যে জিনিষের উপর আমি মনোনিবেশ করেছি তাই হল' 



প্রতাক্ষণ ১৭ 

আমার বর্তমান। এই বর্তমান প্রতি মৃহূর্তে অভীতের পথে ধাবিত হচ্ছে, 
আজকের ভবিষ্যত, কাল বর্তমানে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সত্যকার বর্তমানকাল 

কতটুকু? কোথায় টানব এর সীমারেখা? পূর্বেই বলেছি আমাদের 
মনোনিবেশের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । যেমুহূর্তে একটা জিনিষ থেকে আর একটা 
জিনিষে মনোযোগ দিচ্ছি, সেই মুহূর্তে পূর্বোক্ত ঘটনাটি অতীতে পরিণত হচ্ছে.। 
এই যে অতি ক্ষণন্থায়ী বর্তমান, একে বলে অনুভূত ধর্তমান (59০907. 
075880% ) বা ভাত্ক্ষনিক বর্তমান (17010601969 09982 )। মনো" 

বিজ্ঞানীরা বলেছেন এই অঙ্ভূত বর্তমানের পরিধি ৪1৫ সেকেও্ডের বেশী নয়।. 

আবার উত্তেজকের প্রকৃতির উপরও এই অঙ্ভূত বর্তমান দীর্ঘ হবে বা প্রস্থ 
হবে তা নির্ভর করে। উত্তেজকটি কোন্ ইন্্রিয়কে উত্তেজিত কবে তাও দেখতে 

হবে। আবার একটি অভিজ্ঞতা হবার পরই আমরা অন্তর মনোনিবেশ করি। 
একটি ঘটনা শেষ হওয়া মাত্র আমর1 ঘটনাস্তরে মন দিই। কোন ঘটনাই 

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, ছুই অভিজ্ঞতার মধ্যে ছেদ নেই। এর থেকে 

আমরা কালপ্রবাহের ধারণা করতে পাবি। | 

আবার একই সময় আমাদের মানসিক. অবস্থাভেদে দীর্ঘ হতে পারে। 
ক্লাসের ঘণ্টা! যেন শেষ হতে চায় না কিন্তু টিফিনের ঘণ্টাটী বড় তাড়াতাড়ি 
ফুরিয়ে যায়। স্থখের দিনগুলো ক্ষণস্থায়ী মনে হয় আর দুঃখের দন যেন 

কাটতে চায় না। 

সংবেদনের শ্রেণী-বিভাগ 
(01985190801010. ০06 89309801070 ) 

সংবেদনকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। 

১। বিশেষ সংবেদন (919019] ৪92986100 ) *-পাচটি ইন্দ্রিয় 

আমাদের যে সংবেদন দেয় তাকে বলে বিশেষ সংবেদন বাইরের রূপ রন শব্ধ 

গন্ধ স্পর্শ লম্বদ্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি এই ইন্ত্রিয়গুলির সাহায্ে। 

ইন্দিয়ের বিভিন্নতা অঙ্থযায়ী বিশেষ সংবেদন পাচ প্রকার-_দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, 
স্বাদ ও আ্রাণ সংবেদন। 

বিশেষ সংবেদন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাবে। 



১৮ 7 মনোবিজ্ঞান 

| বাস্ত্রিক লংবেদন। (0:88530 890886102) :--শরীরের অভ্যন্তরে 

কত যর আমাদের অজ্ঞাতে কাধ করে চলেছে। ফুসঙ্চুন স্বতঃই স্ীত ও 

লক্চুচিত হচ্ছে, হৃৎপিণ্ড তালে তালে স্পন্দিত হচ্ছে, পরিপাক বস্ত্র নিয়মিত ক্রিয়া 
করে চলেছে । এই সমস্ত ক্রিগ়্ার ফলে ঘে সংবেদন হয় তাকে বলে যাস্ত্রিক 
সংবেদন।. একে আহ্ত্রিক (186915] ৪90886100, ) সংব্দেনও বলে। শবীর 
অনুষ্থ না ছলে বা এই যন্ত্রগুলি বিকল ন| হলে এই সংবেদন হয় না। সাধারণ 

ভাবে এই.সংবেধন হয় না। খুব ভাল লাগা বা শরীর খারাপ বোধ করা 
প্রভৃতি যান্ত্রিক ংবেদন। অনেক সময় খুব আনন্দে বা খুব ছুঃখে আমাদের 
কোন যন্ত্র বেশ কাজ করে ও আমরা সেইরূপ সংব্দেন পাই। কোন কোন 

বৈজ্ঞানিক হৃখাছতুতি ও দুঃখাস্থভুতিকে আতিক সংবেদনের অন্ত'তুক্ত 
করেছেন । 

বদ্ধ ঘরের অনুভূতি পাই শ্বাসযন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার জন্য । আবার গরমে বা 
ক্লান্তিতে গলাটা শুকিয়ে যায় একে আমরা বলি তৃষ্ণা। গা বমি বমি ভাব ক্ুধ! 
প্রভৃতি পরিপাক যস্ত্রের প্রতিক্রিয়া জনিত হতে পাবে । অনেকে আমাদের 

হাসি, কা্গা, রাগ, ছুঃখ, ভয় প্রভৃতি আবেগকে এই ংবেদনের অস্ত 
করেছেন। 

পেনী সংবেদন ( [0900181 86208861070) :--পূর্বে আমাদের নড়াচড়া 

প্রভৃতির অস্ভূতিকে ত্বকজাত সংবেদনের অন্তত্ৃক্তি করা হত। কিন্ত বহু 
গবেষণার পর এখন পেশী সংব্দেনকে ত্বকর্জাত সংবেদন থেকে পৃথক করা 

হয়েছে। পেশী, তন্ত ও আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগ স্থল যেমন কহুই, 
হাটু প্রভৃতিতে পেশী সংবেদন পাওয়া যায়। 

পেখী সক্কোচনের ফলে এই সংবেদন হয়ে থাকে । দ্লাড়াবার বা ব্সবার 

তঙ্গীর চলাফেরা কিঘ্বা বাধা! ঠেলে ভাবী জিনিষ সরানো! বা তোলা প্রভৃতি 

কাজের সময় আমাদের পেশীগুলি সন্কৃচিত্ত হয় এবং সেই খবর পায়ু ছারা বাহিত 
হয়ে মস্তিফে পৌছাগ্ন। ওজনের উপলব্ধি, বন্ত দৃঢ়বন্ধ অথবা আলগা, কঠিন 
কি কোমল, শক্ত না নমনীয় ইত্যাদি অনুভব করে আমরা একটি বস্তর আকুতি 

প্রকৃতি লহ্বন্ধে জান লাভ করি। এগুলি হয় পেশী সংবেদন ও ত্বক জাত 

সংব্দেন উভয় প্রকার ষংবেনের দহাকতায়। 



্রত্যক্ষণ ১৯৯৭ 
টানাচারি বার সিল নার রাকাানা রকি হেরা 

প্রয়োজন আছে । 

লোকোমোটার এযাটেজিয়া (01০00920080: 805319) নামে এক প্রকার 

রোগ হয় পেশী সংবেদক ন্দাযুর গোলযোগের জন্য । এই রোগ হলে দাঁড়াবার 

বা বসবার তঙ্গী বিকৃত হয় এবং চলফেরা নড়াচড়া স্নিয়ন্িত হয় না। 

বাদ ও আ্রাণের সংবেদন 

(99709901008 ০01 6585 900. 825911) 

দর্শন ও শ্রবন সংবেদনের মত ম্বাদ ও ভ্রাণের সংবেদন অত জটিল নয়। 
দর্শন ও শ্রবণ সংবেদনের উত্তেজক দূরে থাকে কিন্তু ভ্রাণ ও ম্বাদ সংবেদনের, 
জন্য উত্তেকজটিকে নিকটে রাখতে হয় অথবা! স্পর্শ করতে হুয়। 

স্বাদ সংবেদন ভ্রাণ সংবেদনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। ভ্রানেন্িয় 

সাহাঘ্য না করলে আমাদের অধিকাংশ আহার্ধ্য দ্রব্য স্বাদহীন মনে হত। ছুই 

নাকে তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে যদ্দি একটুকরো পেয়াজ, আলু কিন্বা, আপেল 
মুখে দেওয়া হয় তাহলে কোনটা কি ধলা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে। 

আ্রানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত চা, কফি আর কুইনাইনের স্বাদ এক রকম মনে 
হত। এই জন্য সর্দির সময় নাক বন্ধ হওয়ার ফলে সব খাস্ভই ম্বার্দহীন মনে 
হয়। 

স্বাদ সংবেদন 

(9059602 ৪91088610708) 

জিভের সাহায্যে আমরা স্বাদের সংবেদন পাই । আমাদের জিহ্বাতে লক্ষ্য 

করলে অসংখ্য ছোট ছোট উচু টিপি মত বা ফুসকুড়ি দেখা যায়- এগুলোকে 
প্যাপিলি (2%0111৯9) বলে । এই প্যাপিলি চার প্রকারের £-- 

(১) ছুঙ্গিফর্ (615081101) এগুলোর লাল রং দেখলে সহজে চেনা ঘায় 

এগুলে! জিহ্বার ডগায় ছড়িয়ে থাকে । 
(২) নারফামভ্যালেট প্যাপিলি (01:95005811869 ) :--এগুলো দেখতে, 

বন্ধীপের মত, জিহ্বার গোড়ায় ছড়িয়ে থাকে। 

(৩) ফ্যালি্বেট প্যাপিলি (৪11869) এগুপি জিহ্বার ছুপাশে থাকে । 
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(৪) পিলকর্ম প্যাপিলি (91180:20)--জিভের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 
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এক একটি প্যাপিলিতে অনেকগুলি করে স্বাদকোরক থাকে (75569 059) । 

এই শ্বাদকোরকগুলি ডিগ্বাকৃতি। এতে তিনটি করে স্বাদকোষের স্তর আছে। 

বাইরের কোষগুলি (0589: ০6118) ভেতরের কোধকে আবরণ দিয়ে রক্ষা 
করে। মধ্যের ভ্তরটি ভেতরের স্তরকে ধরে বাখে। একেবারে ভিতরের স্তরে 
স্বাদের প্রকৃত অন্ৃভূতি হয়। এই কোষের শেষভাগ থেকে সরু চুলের মত 
তন্ত বেরিয়ে থাকে জিভে । প্রত্যেক স্বাদকোষে কতগুলি করে সংগ্রাহক 

কোষ থাকে | এই কোষগুলি আামুতস্তর দ্বার মন্তিফের সঙ্গে যুক্ত। 

স্বাদের উত্তেজক তরল না হুলে স্বাদের অন্ভতি হয় না। এই জন্ত 
আমাদের স্বাদেত্্িয়ের কাছে আছে কতগুলি ছোট ছোট গ্রস্থি; এই গ্রস্থিরস 
আমাদের খান্কে তরল করতে সাহায্য করে। 

জিহবা যে কেবল স্বাদ সংবেদন গ্রহণ করে তা নয়। জিহ্বাতে স্পর্শের 

ংবেদন ও উত্তাপ শৈত্য ইত্যাদির অন্গভূতিও হয়। এক টুকরো বরফ মুখে 
দিলে শৈত্য সংবেদন হয়, মাথনের মোলায়েম স্পর্শে স্পর্শীনুভৃতি হয়। 

ছোট ছেলেদের স্বাদের স্থান জিহ্বার প্রায় সবট1 জুড়ে থাকে । বয়স্ক 
লোকের জিহ্বার মধাস্থলে শ্বাদের অন্ৃভূতি হয় না। 

স্বাদের অনুভূতি চার প্রকারের-_মিট্রি, টক, তেতো ও লবণ। €কোন 
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প্যাপিলিতে মাত্র এক রকমের বাদ সংব্দেন হয়, কোনটা দুই বা ততোধিক 

স্বাদের অঙ্গৃভূতি দেয়। জিহ্বার ডগায় মিঠি স্বাদ বেশী, জিহ্বার গোড়ায় 
অনুভূত হয় তিক্ত ত্বাদ। দিহ্বার ছুইপাশে টক ও লবনের স্বাদ সবচেয়ে বেশী । 

জিহ্বার গোড়ায় ও ভগায় মাত্র এক রকমের স্বাদ অস্কভৃত হয় লেইজন্য 
দেখা যায় একই জিনিষ জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্বার অন্গভূতি দেয়। 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জিহ্বার গোড়ায় তেতো আর জিহ্বার ভগায় হিট 

লাগে। | 

ত্বাদদ সংবেদনের পরীক্ষার সময় চোখ বন্ধ রাখতে হয় ও নাকে তুলে! দিতে 
হয়। জিহব! ঘথা সম্ভব বেরিয়ে থাকবে । যতক্ষণ না স্বাদ নির্ণয় করতে পারবে 

ততক্ষণ অভীক্ষার্থী জিহবা সরাবে না। স্বাদ নির্ণয়ের জন্ত খাগ্ বস্তর উত্তাপ 
৪০০ ফাঁঃ এর বেশী বা কম না হওয়া ভাল। কারণ অতিরিক্ত গরম বা 

ঠাণ্ডা খাবারে স্বাদকোষগুলি অসাড় হয়ে যেতে পারে । 
বর্সংবেদন আলোচনার সময় আমর! দেখব যে একটা রং আর একটা 

রংকে লুপ্ত করে। ত্বাদের ক্ষেত্রেও এরূপ হওয়া সম্ভব। একপ্রকারের শ্বাদ 

আর একপ্রকারের স্বাদকে লুপ্ত করে দিতে পারে এবং তখন খাছবস্ত আমাদের 

কাছে শ্বাদহীন বোধ হবে। লবণ ও মিষ্টদ্বব্য পরিমাণমত মেশালে ছুটে! ব্বাদই 
লোপ পেতে পারে । ফলের টক চিনি মেশালে লুপ্ত হয়ে যায়। শ্বাদদের এইক্লপ 
পরস্পরকে বিলুপ্ত করাকে বলে কম্পেনপেশন ( 00201097886100 )। অনেক 

সময় আবার একটা শ্বাদ আর একটাকে লোপ না করে পর পর ছটো স্বাদ 

দিতে পারে । একে বলে রাইভালরি (1৪1 )। 

স্বাধ বৈসাদুশ্য ( [19866 9076886 ) £.-বর্পের মত স্বাদ সংবেদনেরও 

বৈসাদৃশ্ঠ বা বৈপরীত্য থাকতে পারে। চোখ ও নাক বন্ধ করে জিহ্বার 
একদিকে যদি এক ফোটা দ্রবীভূত লবণ ফেলে দিয়ে, আর এক পাশে 
এক ফোট! বিশুদ্ধ (101501160 ) জল ফেলে দেওয়া! হয় তাহলে বিশুদ্ধ জলটা 

মিষ্টি হবে। 

কয়েকটি ওষুধ খেলে জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। 
কোকেন সাময়িকভাবে জিহ্বাকে স্বাদহীন করে দেয়। ক্রাস্তীয় অঞ্চলে 

এবকম পাতা আছে মেগুলো চিবোলে জিহ্বার মিঠি ও তিক্ত স্বাদ গ্রহণের 

ক্ষম্নতা সামদ্লিকভাঁবে চলে যায়। 
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স্বাঘের শীমানা! (1152585০17 £০: 6৪6০) :--লব মাক্ছষের স্বাদ 
গ্রহণের ক্ষ্মত। এক নয় আর ভীব্রতাও এক নয়। ছাবার চা রকমের শ্বা 
আছে তাদেরও প্রত্যেকটির তীত্রতার লীমান! আছে। দ্বার সীযানা 
যাঁর করবার একটা প্রণালীর কথা আলোচনা করা যাক। দশ গ্রাম লবণ 
এক লিটার জলে মেশাও। এর প্রত্যেক ঘন লেন্টিমিটা্ জলে তখন লবণ 

থাকবে **১ গ্রাম । এই দ্রবণের ১* ঘন সেন্টিমিটার নিয়ে জল মিশিয়ে 
১০* ঘন সেন্টিমিটার কর! হল। এই ভ্রবণের প্রতি ঘন সে্টি্বিটারে তখন 
লবণের পর্িষাণ হবে '**১ গ্রা্। এইভাবে আমরা ***২১ ০০৩, **১১ **২ 

ইত্যাদি অনেকগুলি ভ্রবণ প্রস্তত করিতে পারি। এ্বার অভীক্ষার্থার জিভে 

এ ভ্রুবণের ফোটা ফেলে তার ম্বাদ গ্রহণ ক্ষমতার সীমানা পরিমাপ করতে 

পারি। ভ্রবণ পরিবর্তন করতে করতে এমন একটি ভ্রবণ পাওয়া যাবে যে, 
ভার চেয়ে কম দ্রবণের স্থান গ্রহণ করতে অভীক্ষার্থী অক্ষম । 

ঘবাণ লংবেদন ( 015960:5 8908৯:012 ) 

আমাদের ভ্রাণ ও স্বাঘ সংবেদন পরম্পরের ঘঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একথা 
আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তাই বোধ হয় বাংলায় প্রবাদ আছে 

ভ্রাণেন অর্ীভোজনম্। কিন্ত এই ঘ্রাপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই 

একটি অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হয় । রং দেখে আমরা লহজেই বলে দিই ওটা; 
লাল, নীল; গোলাপের বং বা অপরাজিতার রং বলি না। স্বাদের ক্ষেত্রেও 

তাই, মি, তেতো ইত্যার্দি বলে নংবে্দনের পার্থকা করি। কিন্তু স্রাণ 
সংবেদ্নের সময় আমরা এভাবে শ্রেণীকরণ করতে পারি না। গন্ধটা স্গন্ধ 
অথবা! ছুরগন্ধ এইটুকু মাত্র বলতে পারি। কিন্তু অন্ত একতাবে আমরা ত্রাণ 

সংব্দেনের বিভিন্নতা প্রকাশ করি । গোলাপের গন্ধ, এলাচের গন্ধ, গোবরের 

গদ্ধ ইত্যাদি। আবার মিষ্ট গন্ধ, টক গন্ধ, ইত্যার্দি বলে কখনও কখনও 

ত্বাদের সঙ্গে স্রাণকে জড়িয়ে ফেলি। 

আগেক্রিয় 

আমাদের নালান্বন্করের একেবারে উপরের দিকে জ্াপ গ্রহণের কেন 

অবস্থিত। স্রাণেন্জিয়ে দুই প্রকার প্লান আছে। একগ্রকার জানু আছে 
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ষেগুলি স্রাণ গ্রহণ করে না কিন্তু উত্তেজিত হলে নাকে কুড়স্থুড়ির সংবেষৰ 
জাগায় কিছবা লঙ্কার ঝাল লাগলে জালা করার অহভৃতি ইত্যাদি ঘটায়। অপর 
দলের আমু আাণ গ্রহণ করে। 

নাকের মধ্যে একেবারে ওপরের দিকে ছুটো ছোটো ছোটো জায়গা! আছে, 

এগুলে। নাকের ভেতর একপাঁশে অবস্থিত এবং একপ্রকার থলথলে পদার্থ দিয়ে 

আবৃত। ইংরাজীতে একে বলে এপিখেলিয়াম (99185511570 )। এই্ 
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সস শপ 

এপিথেলিয়ামের মধ্যে আছে অসংখ্য গন্ধ জায়কোষ। এইসব শ্রায়ুকোষে 

ছোট ছোট চুল (01119) আছে। এপিথেলিয়ামগুলো একেবারে উপরের 

দিকে অবস্থিত হওয়ার জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্থাসের সময় এখানে বাতাসের খুব 

লামান্ত অংশ যেতে পারে। সেইজন্য কোন সুখকর গন্ধ আদ্রাণ করার সঙ্গ 

আমরা জোরে শ্বাম গ্রহণ করি। দুর্গন্ধ এড়িয়ে চলার জন্য ধীরে ধীরে 

শ্বাস নিই। 
গন্ধত্রব্য থেকে অতি ক্ষুদ্র গন্ধকণ। আমাদের শ্বাস গ্রহণের সময় চুলগুলিকে 

উদ্দীপ্ত করে। সাধারণতঃ বল! হয় ভ্রব্যের তরল অবস্থার আমাদেন্র গন্ধ 
সংবেদেন হয় না। এই কনাগুলি এপিথেলিয়াষে বায়বীয় অবস্থায় পৌছালে 
আাণ সংবেদন হয়। ওয়েবার ( 79১৪: ) সাহেব ছুই নাকে জল ভরে গন্ধ 
আত্রাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্ত কোন গন্ধই পান নি। কিন্ত অন্ত 

৮ 
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লবণাক্ত জল নাকে তরে রাখার পর গন্ধের সংবেদন পেয়েছিলেন। তাছাড়! 
ধাডুষের মাধ গ্রহণ কেন্ত্র লব সময় তরল শ্গেমাতে তব! থাফে। সেইজন্য 
হাপ্টার € ভা. 9. লিও:০: ) সাহেব বলেছেন গন্ধপ্রব্যের কণ! তরল ও হতে 

পারে। তবে লাধারণত; বলা হুয় ফুলের বায়বীয় কপাই আমাদের গন্ধ 
মাঘুকোধে পৌছায় ও এক ধরণের রাসায়নিক ক্রিয্না করে, ফলে গন্ধ জাদুগুলি 
উত্তেজিত হয় এবং এই খবর ন্ায়কোধ বেয়ে মস্তিষের ভ্রাণাঞ্চলে ঘায় এবং 

আমর] গন্ধ পাই। 

ভ্বাণের ৫শ্রণীবিভাগ ( 01889189500 ০৫ 011806০7 897098600 ) 

স্রাণের শ্রেণীবিভাগ সন্বদ্ধেও অনেক মততেদ আছে। দেহতত্ববিদ্, 

জার্ডষেকার (:7788:09 11819: ) প্রথম গন্ধ সংবেদনের নয়টি শ্রেণীবিভাগ 

ফরেন। 

(১) ইথারের গন্ধ (:7/09798] 80961] ) $-ফুলের গন্ধ, মোমের গন্ধ 

প্রভৃতি। 
(২) অম্বতের গন্ধ ( ::970810 ৪2061] ) কপূর, লেবু ও গোলাপের 

শন্ধা। 

(৩) মিষ্টি গন্ধ ( ম:882%06 ৪0561] ) :-_কমলালেবু ও ভ্যানিলার গন্ধ । 

(৪) উপাদেয় গন্ধ (4000:08190 ৪191] ) £--তৈলস্কটিক ও মৃগনাতির 

গন্ধ। 

(৫) পচা গন্ধ (411519-98000519 8061] ) :--মাছের গন্ধ, হাইড্রো- 
জেন সালফাইডের গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ প্রভৃতি । 

(৬) পোড়া গন্ধ (:951:018 80611 ) :--তামাকের ধোয়ার গন্ধ, কুটি 
সেঁকার গদ্ধ। 

(৭) বোটক গন্ধ (7170109 82061] ) ২-্ঘামের গন্ধ, পনীবের গন্ধ 

প্রতৃতি। ' 
(৮) উগ্র গন্ধ (10196 500911 ) :--দ্মন্ত মাদক ভরব্যের গন্ধ। 

(৯) গা গোলানে। গন্ধ (15809688108 822611 ) :--লমস্ত পচা ও গলা 
জিনিষের গন্ধ । 
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পয়বর্তীকালে হেরিং গন্ধ লংবেদন সম্বদ্ধে আলোচনা! কয়েন এবং গন্ধের 
ছয়টি শ্রেনীবিভাগ করেন। 

(১) ফলের গন্ধ-__লেবু। 

(২) ধুনা বা রজনের গন্ধ। 

(৩) পোড়া গন্ধ-আলকাতর]। 

(৪) পিউদ্রিড--গলিত ও পচা জ্ূবোর গন্ধ। 
(৫) মশলার গন্ধ-_-জায়ফলের গন্ধ । 

(৬) 'ফুলের গন্ধ। 

এখানে আর একটি কথা বল! দরকার । অনেক গন্ধ আছে ঘেগুলে। 

আললে কোন গন্ধই নয়। আযামোনিয়ার কোন গন্ধ নেই, স্পর্শ সংবেদনের 
জন্য ইহ! বিরক্তিকর অনুভূতি দেয়। 

ভ্রাণ-গ্রহণের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কোন কোন ব্যক্তির আদৌ 
স্বাণ গ্রহণ ক্ষমতা থাকে না, এই রোগকে এ্যানস্যিয়া (40082019 ) বলে। 

এযানস্মিয়া জন্মগতও হতে পারে, অজিতও হতে পারে। আবার অনেক 

ব্যক্তি আছে যার! কোন কোন জিনিষের গন্ধ পায় না। কেউ কেউ প্রসিক 

এযাসিডের গন্ধ পায় না আবার কেউ বা বেঞ্রিন অথবা ভ্যানিলার গন্ধ পায় না। 

গন্ধকোধের বিভিন্নতার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়। 

আমাদের ভ্রাণেন্দ্রিয় সহজেই ক্লাস্ত হয়। এক মিনিট যদি,একটি ফুলের 
ভ্রাণ নিই তাছলে দেখা যাবে গন্ধটা ভ্রমশঃ কম জোরালে। মনে হচ্ছে শেষে 

ফুলটার আর গন্ধই পাওয়া যাবে না। অথচ সেই সযয় অন্য জাতীয় কোন 

গন্ধত্রব্য নাকের সামনে রাখলে তাবু গন্ধ পাওয়া যাবে। এব থেকে আমরা 

সহজেই অন্থমান করতে পারি যে অনেকক্ষণ একটা গন্ধ আত্রাণ করলে সব গন্ধ 

ন্নায়ুকোষ দুর্বল হয় না, কয়েকটি মাজ কোষ দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ষে 

গন্ধ আদ্রাণ করে গন্ধ সায়কোষ ক্লান্ত হয়েছে, সেই জাতীয় গন্ধ কিন্ত এাস্ত 

কোবগুলি পুনরায় সজীব না হওয়া পর্যস্ত পাওয়া যাবে না। 

অনুক্রমিক গন্ধ (90399958159 ৪7029]] ) 

গন্ধ জটিল হওয়ার জন্য আমর! আর একটি জিনিষ সহজেই লক্ষ্য করতে 
পারি। কিছুক্ষণ কপূর তেলের ভ্রাণ নেবার পর প্রথমে ভারপিন তেলের গন্ধ 



১১৯ যনে বিজ্ঞান 

এবং পদ্ষে জা়ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা ধায় ভারগপিন তেলে 
অন্ততঃপক্ষে ুই প্রকার গম্ব-কণিকা আছে। একটি (তারপিন তেল ) আমাদের 
গদ্ধকোবকে ফ্লান্ত করার পর আমর! ছ্রিতীয়টির ( জায়কলের ) গন্ধ পাই। একে 

বলে অঙ্গক্রমিক গন্ধ । 

ত্বকজাত সংবেদন (006906008 99121986100 ০0: 68968] 38038800, ) 

ত্বকজাত সংবেষন সর্বাপেক্ষা আদিম সংবেদন। নিয়েতর প্রাণীরও এই 
সংবেদন হয়ে থাকে । আমাদের ত্বকে বিশেষ বিশেষ উত্তেজকে সাড়। দেওয়ার 

জন্য বিশেষ বিশেষ সংগ্রাহক আছে। চাপ, তাপ, শৈত্য, উষ্ণতা, যন্ত্রণা গ্রভৃতি 

বিভিন্ন অনুভূতির জন্ঠ বিভিন্ন স্ায়ুকোষ কাজ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ত্বক 
থেকে আমর! চাঁর প্রকারের অঙ্থভূতি পাই, শৈত্য, উষ্ণতা, যন্ত্রণা ও চাঁপ। 

কে) শৈত্য ও উষ্ণতার অনুভূতি £_এইগুলিকে আমরা তাপ 
সংবেদনের অন্তভূক্ত করতে পারি। কোন উষ্ণ বা শীতল ্ রব্য ত্বক স্পর্শ 

করলে আমর] উষ্ণতা অথবা শৈত্যের অন্থভূতি পাই। উষ্ণ দ্রব্য তরল, 
বায়বীয় ও কঠিন হতে পারে। ক্র কর্পাঁদ্লস্ ( 85089 00210390199 ) 

আমাদের শৈতোর অনুভূতি দেয় এবং র্ূফিনি (১9:81 ) দেয় উষ্ণতা সংবেদন 
»এই আয়ুকোবগুলো। ত্বকের গভীরে থাকে, সেইজন্য শৈত্যের নংব্দেন যত 

ভাড়াতাঁড়ি হয়, উষ্ণতার সংব্দেন তত তাড়াতাড়ি হয় না। উষ্ণ বিন্দু অপেক্ষ! 
শৈত্য বিন্দু সংখ্যায় অনেক বেশী। 

€ে) যন্ত্রন। বিন্দু £ত্বকের বিভিন্ন অস্ভূতি বিন্দুর মধ্যে যন্ত্রণা বিন্দু. 
লবচেয়ে বেশী। ত্বকেন্ধ কোন স্থান কেটে গেলে বা কিছু বিধে গেলে 

আমর] ব্যথ। পাই। আবার অত্যধিক শীত, অতিরিক্ত গরম বা খুব বেশী 
তাপের জন্ত আমর] যন্ত্রণা অন্থভব করি। ন্াযুতন্ধ ত্বকের বহিম্তর ভেদ কৰে 

ভিতরে প্রবেশ করবার পর এর বহিরাবরণ নষ্ট হয়ে পড়ে ও নানা শাখা 

প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং এপিভারমিসের কোষগুলিতে প্রবেশ করে। চোখের 

অচ্ছোদপটলে যন্ত্রণা বিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী। 

গেট চপ ও স্পার্শানুভূতি $- মেইজনার কর্পাস্ল ( 01915809: 

00:0850188 ) ও প]ালিনি (728০121 ) এবং চুলের গোড়ার স্থায়ূপ্রাত্ত 

আমাদের চাপ ও স্পর্শের অনুভূতি দেয়। আছুলের ভগায় স্পর্শ বিন্দু বেদী 
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থাকে । জে. বি. ওয়াটসন বলেছেন প্রতি বর্গ সেং মিঃ স্থানে গড়ে প্রাক্স ২৫টি 

অন্ুভূতি-বিন্দু থাকে ভবে সেগুলো! কোথাও "টি হতে পারে, কোথাও আবার 
৩৯০ হতে পায়ে। 

হাতের ওপর কিছুটা জারগ1 নিয়ে পরীক্ষা করুলে আমরা দেখতে পাব যে 
সব জায়গায় সব অন্থভূতি পাওয়া যাবে না। এ নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক 
অনেক পরীক্ষা করেছেন। তার] পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন আমাদের ত্বকের 
কতগুলি বিন্দু দেয় তাপের অঙ্ৃভূতি, কতগুলি দেয় শৈত্যের অহ্থতৃতি, আবার 
কতগুলি দেয় বেদনার অনুভূতি । শৈত্য বিন্দুতে উষ্ণত| বা বেদনারবোধ 

হয় না। অনেক পরে ভন ফ্রে (০ ঘ্াণেড ) পরীক্ষাগারে এ নিয়ে পরীক্ষা 

করেন। তিনি হেয়ার হোল্ডারে ঘোড়ার চুল আটকে ত্বকের প্রতিটি বিন্মৃতে 
স্পর্শ করে দেখিয়েছেন যে সবগুলিতে স্পর্শ সংবেদন হয় না। 

তাঁপ ও শৈত্যের পরীক্ষার জন্য একট] ধাতব সিলিগার ( 05117097) 
ব্যবহার করা হয়। এ দিলিগারটি ঠাণ্ডা বা গরম জলে ডুবিয়ে ত্বকের কোন 
অংশে ঠেকিয়ে যেতে হয়। দেখা যাবে যে বিন্দৃতে উষ্ণতার সংবেদন হয় সে 
বিন্দুতে শৈত্যের অস্থভূতি হয় না। 

ত্বকের গঠন (98:596025 ০ 809 ৪110) 

যদি আমর]! ত্বকের কিছুটা পরীক্ষা করি তাহলে দেখবে যে এর নীচে 

আছে অসংখ্য ত্নাযূতত্ত। এইগুলিকে ত্বকজাত সংবেদনের সংগ্রাহক বলা হয়। 

এই ত্বকের উপরের অংশকে বলে এপিডারমিস (10199:7018 ) আর 

নীচের অংশটাঁকে বলে ডারমিস (10670015 )। বিডির দাযৃতস্তগুলো মিলিত 

হয়েছে ডারযিসের নীচে । এগুলে। সব লোমের গোড়ার সঙ্গে মিলেছে। 

ত্বকে নান! রকমের সাযুতস্ত দেখ! ষাক়। 

(১) ক্রজ কর্পীয্লস্ কপালে ও চোখের পাতার ভিতরের দিকে 
ক্রুজ করপাস্লস্ এব সংখ্যা বেশী। এগুলো দেখতে গোল বলের মত। 

এগুলি শৈত্যের অনুভূতি দেয়। 
(২) মেইজনার ও প্যা্িনি কর্পাস্লস্ £ এগুলো! স্পর্শের অঙ্গৃভৃতি 

দেয়। লোষবিহীন স্থানে মেইজনার একযান্র সংগ্রাহক । আঙুলের ডগায় 
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মৈইজনার কর্পাস্লন্ খুব বেশী, ভাই এখানে স্পর্শাছভূতি ও খুব বেশী ॥ 

প্যাসিনিয়ান কর্পাস্লন স্প্িংএর মত জড়ানে! থাকে । 

পি ১৯৬ এ 

] | | 

২ আপ তিন রা ] 

004:814800$ 

ত্বকের গঠন 

€৩) আয়ু তন্তর যুক্ত প্রীস্ত (7299 970. ০ 0618 0029 ) 

এগুলো যন্ত্রণার অন্কৃভৃতি দ্বেয়। চোখের কণিয়াতে এই জাযুপ্রাস্ত খুব বেশী। 
(8) ক্লফিনি কর্পাস্লস্ £_গালে রূফিনির সংখ্যা অধিক। এগুলো 

উষ্ণতার অনুভূতি দ্বেয় সেইজন্য আমরা গালে বেশী গরম বোধ করি। এগুলো 
দেখতে পল্ম পাতার মত। 

দেখা গেছে আমাদের ত্বকে প্রায় ২৪ লক্ষ যন্ত্রণা বিন্দু, আধ লক্ষ স্পশ 

ও শৈত্য বিন্দু আর কিছু কম উষ্ণ বিন্দু আছে। 
উষ্ণ বিন্দু থেকে আমরা উষ্ণতাব অন্ভূতি পাই। কিন্ত দ্বেখা গেছে 

ধেধদি একটি শৈত্য বিদ্ৃতে ৪৫* সেঃ থেকে ৫** সে: পর্যন্ত উ্ণ সিলিগার 
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ঠেকান হয় তাহলেও আযম শৈত্যের অনুভূতি পাই । একে বলে প্যায়্াভ' 
কিক্যাল শৈত্যবিন্দু (875803308] 9০010 88886100 )১ প্যারাঙক্মিক্যাঙ্গ 
উষ্ণ বিন্দু কিন্ত পাওয়া যায় না। 

আমরা বলেছি দ্দাযুর মুক্ত প্রান্ত আমাদের বেদনার অস্মভৃতি দেয়। কিন্ধ 
উত্তেজক যদি তীব্র হয় তাহলেও আমরা! যন্ত্রণার অনুভূতি পাই। হঠাৎ খুব 
গরম জিনিধ ত্বকে রাখলে আমরা যন্ত্রণা! অনুভব করি। 

কোন বাক্তির অঙ্গচ্ছেদ করা হলে সে সেই অক্ষে ব্যথা পায়। উপরে ঘে 
বেদনার কথা বলা হল ভা এর অন্তভু'ক্ত। একে বলে বেদনার বিস্তার 
(005880100০0 0810 )। আবার এক স্থানে যন্ত্রণা হলে অন্ত স্থানেও 

ব্যথা পাই; যেমন চোখ খারাপ হলে মাথা ধরে। 
সুড়ম্থড়ি বা ঝিন্ঝিন্ করার অন্গভূতিকেও এই ত্বক জাত সংবেদনের 

অন্তভূর্তি কর] হয়। 

শ্রাবণ অংবেদন (1768108 ) 

বিচিত্র এই জগতে বহু বিচিত্র রূপ উপভোগ করে মাছুষ তার চোখের 

সাহায্যে । কিন্ত এই মহাবিশ্বে তরঙ্ষে তরঙ্গে নৃত্য করছে কত স্থুর, কত 

সঙ্গীত, কত শব্ষ। কোটি কোটি মানুষের মনের ভাব রূপায়িত হচ্ছে ভাষায়। 
মানব হৃদয়ের বহুবিধ অনুভূতিকে রূপ দ্বান করার জন্য আছে ভাষা, আর সেই 
ভাষাকে বাক্ত করার জন্ত আছে জিহবা এবং সেই শবকে, ভাষাকে উপলব্ধি 

করার জন্য আছে তার কর্ণেক্িয়। সেই কান সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচন। 

করব। | 

কর্ণ (8: 

গঠনের দ্রিক দিয়ে কানকে আমর] তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি +- 
(১) বহিঃকর্ন (18069208168: ) (২) মধ্যকর্ন ( 1010019 29: ) ও 

(৬) অন্তকন (10706: 708: )। 

৫১) বহিকর্ণ £_-কানের বাহিরের অংশটাকে বলে বহিঃকর্শ। এখানে 
আছে পিরা বা কস্ক।' (72100% বা 00:00017% ) 7 এই অংশটি ধরেই আমনা 

কান মল দিই। এর মাঝখানে একটি ছিত্র আছে, একে বলে কর্ণকৃহ্র । 
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কর্ণকুহর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে একটি পাতলা পর্দা ? একে বলে 
ফণপটছ (7705: 02020 )। 

57815178,001-98 
০47ব775 

90৭58, 09580 টং 
তে ১ 23৫10101,8 
এ 6488 

০০০০০০০০০- ি-.... .. ০ সি ্ 

২২২ চ1734:80171/1৭ 
১1085 

1, 8৭58 
2. এও] 
ও. 5000৮ 

(২) মধ্যকর্ণ :-_কর্ণপটছের পরেই আরম্ভ হয়েছে মধ্যকর্ণ। কর্ণপটছের 
গায়ে লেপ্টে আছে তিনটে হাড়ের মালা । এগুলোকে একসঙ্গে বলে অসিকল্স 

(09810198) বা ক্ষুত্র অস্থি। এই হাড়গুলির মধ্যে একটির নাম হাতুড়ি 
(17085702092 ), একটির নাঁম নেহছাই (40511 ) আর একটির নাষ পাদান 
(8৫৮0 )। এগুলি যখাক্রমে হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাবীর মত দেখতে 
তাই এরূপ নামকরণ কর! হয়েছে। এই হাঁড়গুলির পেছনে আছে একটি 

পাল! হাড়ের দেওয়াল। এই দেওয়ালটাই নলের মত নেমে গিয়ে গলার সঙ্গে 
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-স্বিশেছে। এই নলটিকে বলে '(7008/901:182, 6০৮9 )। এই দেওয়ালে ছুটে! 

ছিন্র আছে। একটা ছিত্র গোলাকৃতি ভাই একে বলে ( 08০৪:)0 10৫0 ) 

বা গোলারুতি বিবর, অপর্টি ডিষের মত আক্তি বিশিষ্ট বলে একে বলে 
ভিদ্বাকতি বিবয় ( 0৮] 20007 ) 

(৩) অন্তকর্ণ £_ইহা একটি ফ্াপ৷ হাড়ের নল ছাড়া কিছুই নয়। এর 
প্রথমের দিকে আছে তিনটে অর্থচন্জাকতি ফাঁপা নল, এই নল জলে তন্তি 

থাকে। অস্তকর্ণের মাঝখানটা একটু মোটা, একে বলা! হয় অলিন্দ 

(98৮1৮019 )। অর্ঘচন্ত্রাকৃতি নলগুলো এখানে এসে মিশেছে । অস্তকর্ণ 

জলের মত পদার্থে পরিপূর্ণ। এই হাড়ের নলটা পেছনের দিকে শাখের 
মত পেঁচানো, একে বলে (0০০19%) ককৃলিয্পা, এটা একটা ঘোবানে! সি'ড়ির 

মত। ককৃলিয়ার প্রথম দিকটা একট! পাঁতল! পর্দ দিয়ে ছুভাগে বিভক্ত । 
এই পদ্র্ণকে বলে ব্যাসিলার মেম্ত্রেন (858110: 206001%09 )। কক্লিয়ার 

শেষের দিকে এই পর্ণাটা নেই। ব্যাসিলার মেম়ব্রেনে আছে অসংখ্য দ্সায়ূ- 
শিরা (2979 )__এগুলোকে বলে কর্টির ইন্দ্রিয় (08508 ০৫ 0০৮); 

এর ওপর হাজার হাজার ক্ষুব্র ক্ুত্র বৌয়া আছে। ব্যাসিলার মেমব্রেনের 

একদ্িকটা বাধা আছে ভ্রতলয়ে, আঁর এক দিকটা বাধা আছে বিলগ্থিত 

লয়ে) পিয়ানোয় যেমন্, স্থর বাধা থাকে অনেকটা সেইরকম। এই 
ব্যাসিলার মেমব্রেনে ঘে ন্বায়তন্তগুলো লেপ্টে আছে সেগুলো মন্তিফের 

সঙ্গে যুক্ত । ককৃলিয়ার গোড়ার দিকের প্যাচগলো ছোট আর বেশ টান 

টান। ব্যাসিলার্র মেমত্রেন কিন্তু যতবার প্যাচ খেয়েছে ততই দীর্ঘও 

প্রসারিত হয়েছে। কর্ণকুণ্ুলীর (0০০19% ) শেষের দিকে প্যাচ যত 
ভেতরে ঢুকেছে ন্বাযুগুলো তত টিলে হয়ে গেছে। কর্ণকুগুলী যতই প্যাচ 
খেয়েছে তত সরু হয়েছে কিন্ত ব্যাসিলার মেমত্রেন যতই ভেতরের দিকে গেছে 

ততই প্রসারিত হয়েছে। 

কানের পর্দায় আঘাত লাগলে ব1 মধ্যকর্ণের হাড়ের গঠন বিকৃত হলে, 

অন্ুস্থতাঁর জন্য ব! ডিম্বারুৃতি বিবর আঘাতগ্রাপ্ত হলে মানুষ বধির হয়ে যায়। 

ককলিয়াতে আঘাত লাগলে বা! শ্রবণ দ্ামু ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বধিরতা! দেখা 

দিতে পারে। কিন্তু অস্তকর্ণের ক্ষতিজবিত বধিরতা সারে না। মধ্যকর্ধের 
কোন অংশে আঘাত লাগলে যে বধিরতা দ্বেখা দেয় তা সারান হায় ) এয জন্ট 
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একটা যন্ত্র বাহার করতে হয় । এই যন্ত্রে শবতরঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং 
পর্দণয় কম্পন তুলতে মাহায্য করে। 

ইউসটেশিয়ান টিউব (10855015157, 606) £-*এট] গলা ও নাককে 

যুক্ত করেছে। এই নল দিয়ে বাঁয়ু চলাচগ হয়ে থাকে। এই নল কোন কাক্ণে 

বন্ধ হয়ে গেলে, কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কারণ তখন পর্দার বাইরের 
বামুচাপ ও ভেতরের বামুচাপ অসমান হয়। 

আমর! কি করে শুনি (5০. 9 1599) 

আমরা জানি কোন জিনিষ কম্পিত হলে তবে শবের স্থপতি হয়। বাতাসে 

এই কম্পনই শব তরঙ্গের স্টটি করে। শবতরঙ্গ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত 
করলে কর্ণপটহ কম্পিত হয় এবং সেই কম্পন হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাবীতে 
ধাক্কা! দ্বেয়, রেকাবী তখন ডিগ্বাকুৃতি বিবরের পর্দায় আঘাত করে। এই পর্দা! 

বা বিল্লী তখন অন্তকর্ণে আঘাত করে ; অন্তকর্ণের তরল পদার্থ তখন কম্পিত 

হয় এবং পেখানে যে সব রোয়া আছে সেগুলো কম্পিত হয় এবং স্নাযুত্ত 

উত্তেজিত হয় এবং মস্তিষ্কের শ্রবনাঞ্চলে সংবাদ প্রেরণ করে। 

প্রবণ সংব্দেনের বৈশিষ্ট্য ( 010875069180195 01110681106 ) 

তরঙ্গের মাধ্যম চাই। সাধারণতঃ শব্ধতরঙ্ষের ম্বাধ্যম হচ্ছে বাতাস। কিক, 
শব্দতরঙ্গ তরল পদার্থের মধ্য দিয়েও বিস্তারিত হতে পান্রে। এমন কি অন্থান্ত 

পদ্দার্থ যেমন অস্থি বা ধাতব পদার্থও শবতরঙ্গ বহন করতে পারে। শব্তরঙ্গ 

আলোক তরঙ্গের থেকে অনেক বড় হয়, আর এর গতি আলোক তরঙ্গের থেকে 

অনেক ধীর। 

শবতরঙ্গ শ্রঙ্খলাবদ্ধ হতে পারে আবার বিশৃঙ্খল হতে পারে। বিশৃঙ্খল 
শবতরক্গ থেকে স্থটি হয় গোলমাল আর হুশৃঙ্খল শব থেকে উদ্ভূত হয় থর 
(17005 )। আবার অত শবের প্রকতিও ভিন্ন হতে পারে। 

ভীক্ষুতা৷ (০15০) :-_শবেম তীক্ষুতা নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন সংখ্যার 
উপর ( [909007 )। সা-রে গার “সা” «রে? এর থেকে ভিঙ্গ, 
রে, গা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি। কম্পন সংখ্যা যত বেশী হবে, তত ভীক্ষু হবে। 
তির মধ্যে ধরা দেয় এরকম সব চেয়ে শ্রতিবোধ্য খাদের সবরের কম্পন লংখ্যা' 
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হল সেকেণ্ডে ২* আত সষ চেয়ে শ্রভিবোধ্য চড়া' বের কম্পন সংখ্যা 
হল ২৯,০০০ | 

শৈশবে মাস্থষ চড়া থর খুব ভাল শুনতে পায়। ২৫ ঘছতর হয়লের পন্ব চড়া 

স্থর শুনবাত্ব ক্ষমতা ক্রমশঃ কষে আসে। অনেক জীবজস্তর চড়া সুযের 

সংবেদন খুব তীত্র। আঁবার এক 7801, থেকে আর একটি 70180 এর 
পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা সব মাচ্ছষের সমান নয়। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ এ বিষয়ে 

কুকুরের কাছে হার মানে । সেকেণ্ডে ৫১০ থেকে ৫০০০ কম্পনের মধ্যে 

তীক্ষতার পার্থক্য করা সহজ । 

উচ্চতা বা তীব্রতা (10990698 ০: [0%908165 ) :--শবতরঙ্গের 

বিভৃতির (82070176809) উপর নির্ভর করে শব্দের তীত্রতা। একই কম্পন সম্পন্ন 

ছুটি শক তরঙ্গের বিস্তৃতির পার্থক্য থাকলে যে শবের শ্যট্ি হবে তার তীক্ষতা 

7160) ) এক হবে, কিন্তু তীব্রতা বিভিন্ন হবে। আলোতে যেষন বর্ণমান্ত্র 

(59) ও উজ্জ্বলতার (73118170998 ) পার্থক্য আছে শবের ক্ষেত্রে তীক্ষতা 

(1600) ) আর তীব্রতা ( 1990:9985 ) ও তদ্রপ। 

সুর (73505 ) £-_ বিভিন্ন যন্ত্রের প্রকৃতি ভেদে স্থরও বিভিন্ন হয়। এর 

জন্যে আমরা বেহালার স্থরের সঙ্গে সেতারের পার্থকা নির্ণয় করতে পারি। 

আয়তন (০10০9) ২₹-_-আয়তনের দিক থেকে একটা শব্দ আর একটার 

থেকে পুথক হতে পারে। সমুদ্রের গঞ্জনের আয়তন বেশী । তীক্ষতা (51017) 

যত কমবে আয়তন তত বাড়বে আর তীক্ষতা হত বাড়বে আয়তন তত, 

কমবে। 

তীক্ষত1 উপলব্ধির সীমানা ( 00:5980019 ) বার করবার জন্য পরীক্ষাগারে 

একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। দৈত্যাকার বিরাট একটি টিউনিং ফর্ক- 

(1[700108 1010 ) এর কাটাতে কতগুলি ওজন লাগানে থাকে । এই গজন- 

গুলে সরিয়ে সরিয়ে টিউনিং ফর্কটি বাজিয়ে দেখ! গেছে যতই ফর্কগুলো কাটার 
ছুধারে সরানো হয়েছে ততই শব আস্তে হচ্ছে। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে 

দেখা গেছে এমন একটা নময় আসে ঘখন তুর (1009) আর শোনা যায় না। 
একে বলে শ্রতির সীমানা (1011016 0 10687108 ০02. 00258110010 0£ 

06017 )। 
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ছোট টিউনিং ফর্ক একই ভাবে ব্যবহার করে দেখা গেছে একটী নঙ্গয় আলে 
যখন কম্পন বৃদ্ধির পর আর শব শোনা যায়. না একে বলে শ্রুতিপান্বের শব্ধ 
'€ 90009801050 80000. )1 দেখা গেছে ১৬ থেকে ২২৯০৯ কম্পনের মধ্য 

স্থর শুনতে পাওয়া! ঘায়। 

একট! সাইরেণের ছিন্র সংখ্যাগুলো৷ বাড়িয়ে কষিয়ে আমর এই সুরগুলে! 

(1010728] 8509৪ ) সব পেতে পারি । তবে কম্পন সংখ্যা যখন মাঝামাঝি হয় 

তখনই আমরা স্থরের তীক্ষতার প্রভেদ নির্ণয় করতে পারি | 
শকের উৎপত্তিম্থল নির্ণয় (11098118860) ০01 ৪0120.) £--শবষের 

উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করিবার সময় আমাদের অজ্ঞাতে আমরা কয়েকটি বিষয়ের 

উপর নির্ভর করে থাকি । শব যর্দিডান দিক থেকে আসে তাহলে আমরা 

ধরে নিই আমাদের ডান দিকের কানে অন্ততঃ কিছু সময় আগে শব্দটা শোনা 
যাবে। কিন্তু শব্ধ যখন ওপর থেকে নীচে আসে, সামনে থেকে অথবা পশ্চাৎ 

থেকে আলে তখন শব্দের উৎম নির্ণয় করা এত সহজ হবে না। এই সময় 

চোখ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। আবার শব্দের উত্স যদি আমাদের 
চোখের সামনে না থাকে তাহলে আমরা! এগিয়ে, পিছিয়ে কিঘ্বা ঘা ঘুরিয়ে 
শবের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করি। কিস্তুশবের উৎপত্তি যর্দি এমন স্থানে হয় 
যেখান থেকে দুই কানেরই দুরত্ব প্রায় সমান, তাহলে শবঝের উৎস নির্ণয় করা 
“একপ্রকার অসম্ভব হয়। 

অর্ছব্ন্তাকার নালী (99291 017:00187 08085]18 ) £-_ অগ্ধবৃত্তাকারে 

তিনটি নল আছে, একটি অন্ভূমিক (701150081) এবং অপর ছুইটি লম্বভাবে 
( ড6:009]) অবস্থান করে। এই নলগুলি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে । মাথা 

'নাড়লে এই জলীয় পদার্ঘও নড়বে। প্রত্যেকটি নলে গুচ্ছ গুচ্ছ রোয়া 
আছে (9812 ০9118), এগুলো! এ জলের ওপর শোয়ান অবস্থায় থাকে । সুতরাং 

মাথার নড়াচড়ার লময় এ বৌ য়াগুলো জলের ভেতর নুয়ে পড়ে। এই রোয়া- 
গুলোর সংগে সংবেদন দ্সাযুতস্তর যোগ আছে-__এই আ্লায়ুতত্ক আবার লঘু- 

অস্তিষ্ের সঙ্গে যুক্ত । আমর" জানি লঘু মন্তিফের দাহায্যে আমাদের ভারসাম্য 
সবক্ষিত হয়। কেবলমাজ্র মাথার নড়াচড়ার সময়ই অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলি কাজ 

করে। আমরা সোঁজাভাবে দাড়াতে পারি অলিন্দের ( ড691১০16 ) জন্তা। 
এখানে অলিন্দেও কতগুলো! বেয়া থাকে ? এই রোয়াগুলো একসঙ্গে বোনা 
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থাকে $ এই বুননের মধ্যে গাথা! থাকে ছোট ছোট পাধরেন্ব কণা, এগুলোকে 
বলে ওটোলিথস (0$01:829 )। এই ওটোলিথসগুলে! স্ব য়াগুলোকে টেনে 

রাখে বা চাপ দেয়। মাথার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে এই চাপের প্রকৃতি । 
সেইজস্ত মাথা যখন স্থির থাকে তখনও অলিন্দের লায়কোষ উদ্ধীপ্ড হয় এবং 
লঘু মন্তিফের সঙ্কে যোগসাধন করে। তাড়াতাড়ি ঘুরলে অর্ধবৃত্তাকার জলনালী 

ও অলিন্দ উভগ্নেই আক্রান্ত হয় ফলে আমর! ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি এবং 
বমি ভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। 

দর্শন € 9166) 

চচ্ষুঃ--আমরা পৃথিবীর বছু বিচিত্র রূপের উপলক্ধি করি চোখের 
সাহায্যে । এই চোখ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্ততম একটি ইন্দ্রিয়। চোখের 

পাহায্যে আমরা দর্শন করে থাকি । প্রথম আমরা চোখের গঠন সম্বন্ধে 
আলোচনা করব। 

মান্ষের চোখ অনেকট। ছবি তোলার ক্যামেরার মত। চোখের আকার 

প্রায় গোল। একটা কোটরের মধ্যে এই চক্ষু গোলক অবস্থিত। তিন জোড়া 
পেশী চোখকে কোটরের মধ্যে ঘুরতে সাহায্য করে। 

চোখের তিনটি স্তর ₹ _বাইবেন স্তরটিকে বলে শ্বেতমণ্ডল (9০১19:০$:0) 

1১117 4 

এই স্তরটি লান্বা এবং অদ্চ্ছ, কেবল চোখের দামনের দিকে শ্বেতমগুলের যে 
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অংশটি দেখ! ঘায় তাহা শ্বচ্ছ। এই হ্বচ্ছ অংশটির নাম অচ্ছোদপটল 00:298)। 

গ্বেতমগুলেন্ পরের ভ্তরটি কালো রং-এর তাই এর নাম কৃষ্ণমণ্ডল (02:9:019 ), 

এখানে আছে অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুত্র রক্ত কনিক।। এর পরের স্তরটির নাম অক্ষিপট 

€8967705 )1 অক্ষিপট চোখের মধ লবচেয়ে বেশী লংবেদনসীল | চোখের 
সানে অচ্ছোদপটলের পরে আছে কনীনিক! (129 ), এর জন্তই আমাদের 
চোখ নীল, কালো অথব। বাদামী রং-এর হয়। এই কনীনিকা কৃষ্ধমগ্ডলেরই 

বদ্ধিত অংশ। এই পর্দা বা কনীনিকার পিছনে আছে একটি লেন্স। 

কনীনিকা থেকে লেন্দে আলো যাঁবার জন্য একটি ছিদ্র আছে--ইহাই আমাদের 
চক্ষু তারক (7200) )। কনীনিকার মাঝখানে ছোট একটা কালো বিন্দুর 

মত এই ছিন্ত্রটাকে দেখায়। এই ছিদ্রটা ঠিক ক্যামেরার আযাপারচারের 
€( 87১91019 ) মত। কতগুলো পেশী এই লেম্সটাকে চোখের সঙ্গে আটকে 

রাখে। এই পেশী সঙ্কুচিত হলে লেন্সটি উত্তল হয় আর পেশী প্রধারিত 

হলে লেব্দটি সমতল বা চ্যাপ্টা হয় এই পেশগুলোকে বলে (০20 

10:00999 ) সিলায়ারী প্রসেন। 

বাইরের বস্ত থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি চোখের অচ্ছোদদপটল ভেদ করে 
লেন্দে ধায় এবং লেন্স থেকে প্রতিস্থত হয়ে অক্ষিপটে পড়ে । এই লেন্সটি 
থুব নমনীয় এবং প্রয়োঞ্জন যত গোল ব৷ চ্যাপ্টা করা যায়। দূরের জিনিস 
দেখার জন্য লেন্সকে কিছু করতে হয় না কিন্তু কাছের জিনিস ২০-৩* ফুটের 

কম দুর্ত্বে যেসব জিনিষ আছে সেগুলি দেখার সময় লেন্স যদি একই রকমের 

চ্যাপটা আকাবের থাকে তাহলে প্রতিমৃত্তি হবে আবছা (73/0056 )। 

সেইজন্য লেন্সের বক্রতা ( 08::9681 ) বাড়াতে হবে। দিলিয়ারী পেশীর 

সাহায্যে লেক্পের বক্রতা কমানে। বা বাড়ানো! যায়। 

অক্ষিপট অসংখ্য জটিল স্বায়ুকোষ ও ল্লাযুক্ত্র দ্বারা গঠিত। আলোক 
তরঙ্গ এই ন্সাযু প্রাস্তগুলিকে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনা দর্শন সাযুর 

পাহায্যে মন্তিকের দর্শনাঞ্চলে ঘায়। চোখের এই দ্সাহু প্রাস্তগুলো ছুই প্রকার । 
কতগুলো! একটু লম্বা ধরণের এগুলো একটিমাত্র স্বায়ৃতস্তর সঙ্গে জোড়া থাকে । 
আর এক প্রকার নদামুপ্রাস্ত আছে এগুলো বেটে ধরণের আর প্রত্যেকটির সঙ্গে 
একটি করে তত্তথাকে। লঙ্কা শ্রায়ুকোবগুলোকে বলে দণ্ডকোৰ ( 75০9 ) 
আর বেটেগুলিকে বলে শঙ্কুকোধ (0028) দগুকোধগুলি রাত্রে কাজ করে 
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বলে একে আধার কোষ এবং শভুকোধ দিনের বেলায় কাজ করে বলে একে 
আলোক কোষও বল! যেতে পাবে। 

লেন্স আর অক্ষিপটেয় মাঝের জায়গাটা জলীয় পদার্থে পূর্ণ, একে বলে 
ভিদ্রিয়াস হিউমার (10:9099 01900: ) এবং অচ্ছোদপটল ও কনীনিকার 

মাঝের জায়গ।ট1 এক প্রকার তরল পদ্ধার্থে পূর্ণ, একে বলে খ্যাকোয়াম ছিউমার 
€ &9009099 [70000]: )। 

চোখ যখন জোরালে৷ আলোতে অভ্যন্ত হয় তখন তাকে বলে ফোটোপিক 

(1,060010) অবস্থা আর অন্ধকারে চোখের অভ্যন্ত হওয়াকে বলে 

ক্কোটোপিক (9০০6০1০ ) অবস্থা । এই ফোটোপিক থেকে স্কোটোপিক 
অবস্থায় আদতে চোখের সাধারণত সময় দরকার হয় ২০ মিনিট (প্রথম ১* 
মিনিটে চোখের উপযোগী করন ( 408686০0, ) বহুলাংশে সম্পূর্ণ হয় )। 
ফোটোপিক অবস্থা থেকে স্কোটোপিক অবস্থায় আসার জন্ত চোখকে উপযুক্ত 
করাকে বলে উপযোগীকরণ (4980881০ )। স্কোটোপিক অবস্থা থেকে 
ফোটোপিক অবস্থায় আদতে চোখের এক মুহূর্তও দেবী হয় না। 

দণ্ডকোষ বা আধারকোষের (8০৭৪ ) রং-এর অহ্থভূতি দেবার ক্ষমতা 
নেই। তাই স্কোটোপিক চোখের কাছে পৃথিবীর বং ধূসর । আধারকোষ ও 

আলোককোধ চোখের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। অক্ষিপটের কেন্দ্ুস্থলে 
আছে পীত বিন্দু ( 9110৮ ৪1১০৮) একে ফোভিয়া৷ সেপ্টাঁলিন ( স০৪৪ 

991008118 ) বলে। এই পীতবিন্দু অক্ষিপটের কিঞিৎ অবনমিত 

(10927988102, ) স্থানে অবস্থিত। অক্ষিপটের কেন্দ্রে বা পীত বিন্দুতে 
আলোক কোষের সংখ্যা খুব বেশী। এখানে আধার কোষ নেই বললেও 
চলে। অন্ধকারে গীত বিন্দুতে তাই কোন দর্শন সংবেদন হয় না। ফোভিয়া 
ব৷ কেন্দ্র থেকে অক্ষিপটের প্রান্তে যতই যাওয়া যায় ততই আলোক কোষের 

সংখ্যা কম হয় এবং আধার কোষের সংখ্যা বাড়ে । তাই অন্ধকার আকাশে 
কিছু দেখতে হলে সোজাভাবে না তাকিয়ে একটু বাঁদিকে বা ডানদিকে তাকানে 
ভাল করে দেখা যায়। 

দর্শন নায়ু গুরু মন্তিফ থেকে এসে অক্ষিপটে মিলিত হয়েছে । এই মিলন 
স্থানটিকে বলে অন্ববিন্দু (81156 ৪2০6 )। অন্ধবিন্দূুতে আলোক কোষ বা 
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আধারকৌোষ কোনটিই নেই? তাই এখানে আলে! পড়লে আমাদের দর্শন 
সংবেদন ছয় না। 

চোখকে অন্ধকারে উপঘোগী করার ক্ষমত| লব বাক্তির লষান নয়। 

ভিটামিন “এ-ব অভাব হলে মান্য রাতকানা হয় । 

বর্ণ ও বর্ণ লংবেদন (001002: 800. ০০100 880896100 ) 

শঙ্ের মতই আলোকশক্তি তরঙ্গের আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। শব 

তরঙ্ষের মাধ্যমে যেমন বাতাস, আলোক তরঙ্গের মাধ্যম সেইরূপ ঈথার 
( 7005: )। আলোকরশ্মি ঈথারের মাধ্যমে আমাদের চোখের লেন্সে 
প্রতিন্থত হয়ে অক্ষিপটে প্রতিচ্ছবি গঠন করে। দর্শন স্নায়ুর সাহায্যে এই 
উদ্দীপনা ( 961000158 ) প্রেরিত হলে আমাদের দর্শন সংবেদন হয়। 

বিভিন্ন আলোক তরঙ্ষে আমাদের অক্ষিপটের আলোক কোবগুলি বিভিন্ন 
ভাবে শাড়া দেয়। আলোক তরঙ্গের পরিমাপ কর হয় ১ মিলি মিটারের 

দ্বশ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে একক ধরে এবং এই একককে বলা হয় এম, মিউ 
(14. &.)1 ৭৬০ ই. &. থেকে ৩৯০ টা. &- দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের 

দর্শনেক্ড্িয়ে ধরা দেয় অর্থাৎ ৭৬০ 21. &. এর চেয়ে বেণী এবং ৩৯০ 24. &. এর 

কম দৈর্ঘ্য সম্পন্ন আলো আমরা দেখতে পাই না। ৭৬৯ 14. //. এর চেয়ে 
শ্বীর্ঘতর তরঙ্গ সমন্বিত আলোকে লাল উজানী আলেো। এবং ৩৯০ 4. (৫. 

দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের চেয়ে ক্ষুদ্রতর আলোক তরঙ্গকৈ বলে বেগুনি পারের আলো 
( 010৯-51019৮)। লাল-উজানী আলে! তাপ দেয় কিন্ত আলোর অনুভূতি 

দিতে পারে না। আর বেগুনি পারের আলো! রাসায়নিক ক্ষমতা -সম্পনন, 
বেশী চোখে লাগলে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে । 

হুর্যোের মাদা আলো একটা তেকোন। কাঁচের (22180 ) মধ্য দিয়ে গেলে 

সাতটা বং দ্বেখা যায়। একে বলে বর্ণালী (8099020 )। লাল, কমলা, 
হলদে, সবুজ, নীল, তৃতে ও বেগুনি এই সাতটা দৃশ্রমান বং দিয়ে বর্ণালী 
গঠিত। ৭৬* এ. &, থেকে তরঙ্গ ধৈর্ধ্য ঘত কমতে থাকে ততই বিভিন্ন 
রংএর সংবেদন আমরা লাভ করি। ধুমল রং (08019 ) ও গাঢ় লাল রং 

(08120205 ) লাল ও বেগুনির বিশ্রণের ফলে উত্ভৃত সেইজন্ব এগুলোকে 
বর্ণালীর মধ্যে পৃথকভাবে ধরা হয়না কারণ এ বংগুলো একটিমাজ্জ তরঞ্জ- 
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ধৈর্যের নয় । আলোর তয় ধৈর্ঘ্য হত কমে ততই লালের পরিষাণ কমতে 

বর্ণবৃত্ত 

থাকে । যেমন লালের পর কমলা তারপর হলুর্ঘ। এগুলিতে লালের অংশ 
ক্রমশ কম। সবুজ ও নীল রং-এ লাল একেবারেই নেই। কিন্তু তারপর 
আসে বেগুনি । এই বেগুনির পর ধূমল ও গাঢ় লাল রং দিয়ে আমরা বর্ণবৃত্তের 
কল্পনা কি । অর্থাৎ বেগুনি ও লাল রঙের মাঝখানে থাকবে গাঢ় লাল রং। 

সুর্যের আলোর রঙ সাদ কিন্ত এই সারদা আলো যখন একটা নীল 
জিনিষের উপর পড়ে তখন আমরা জিনিষটি নীল দ্বেখি। এর কারণ এই 
জিনিষট1 কেবল নীঙ্গ রংটাই প্রতিফলিত করে অন্ত রং গুলো! স্তষে (4.9৪০:৮) 

নেয়। কালো কোন রংই নয়। যখন কোন বস্ততে আলে! পড়লে সব বং 

গুলো শুষে নেন অর্থাৎ একট] বংও প্রতিফলিত কবে না তখনই আমরা 

কালে দ্বেখি। 

সাধারণতঃ আমরা স্গত বং দেখি তা একটিমাত্র বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নয়। 
বিভিন্ন দৈখ্ের তরঙ্গ মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন রং-এর সংবেন জাগায় । 
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1 প্রাথমিক ব! মুগ বর্ণ (15291 ৩০)০০:৪ ) 
বর্ণালীর় সাতটা রঙকে সকলে প্রাথমিক বর্ণ বলে না। দেহততবিধদিগের 

মতে প্রাথমিক বর্ণ চারিটি, লাল, সবুজ, নীল ও হলুদ । এই চারিটি রংকে বিভিন্ন 
ভাবে ষিশ্রিত করলে অন্ত রংগুলি পাওয়া যাবে। যেঙন লাল ও হলুদ বং 

মেশালে কমলা পাওয়া যায়। আবার পদার্থবিদগণ মাত্র তিনটি প্রাথমিক 
বর্ণের অস্তিত্ব ্ বীকার করেন। তদের মতে লাল ও সবুজ নির্দিষ্ট পরিমাণে 
মেশালে হলুদ রং পাওয়া যায়। মনোবিদ্গণ বলেন ব্রণপংবেদন খুবই সরল 
প্রক্রিয়া । তাঁরা বলেন কমলাফে আমরা কমল! রং বলেই দেখিং লাল ও 
হলুদের সংমিশ্রণরূপে দেখি না। 

রং এর শ্রেণীবিভাগ ( 01898190881020 ০৫ ০0100) 

মাঘের চোথ প্রায় ৩৪১০০ বিভিন্ন বং দেখতে পায় বলে অন্থমান 

করা হয়। কিন্তু এতগুলি রং-এর নামকরণের জন্ত ভাষা আমাদের নেই। 
মনোবিজ্ঞানে নিয়লিখিত উপায়ে রং-এর বিভিন্নত। নির্ণয় করা হয়। 

(১১ এক্রোমেটিক রং (40525555510 89:199 ) £--সবচেয়ে সহজে 
বং-এর যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে তাতে বং-এর ছৃইভাগ--(১) 
এক্রোমেটিক ও (২) ক্রোমেটিক ( 002022869 )। এক্রোমেটিক রংকে 

একটি সরল বেখায় প্রকাশ করা যায়--এই রেখার এক প্রাস্তে থাকে সা'দ 
'অপর প্রান্তে কালে! এবং মাঝখানট! ধুনর। লাঁদ! থেকে কালো পধ্যস্ত এই 
'আলোটা ধাঁপে ধাপে কালোর দিকে নেমে গেছে। অর্থাৎ দাদায় ক্রমশঃ একটু 
একটু কালো! মিশেছে এবং সাদার ভাগ কমে গেছে। খুব সুম্ম দৃি সম্পর 

ব্যক্তি এর মধ্যে প্রায় ৫৭* ধাপ দেখতে পায়। 

€হ) ক্রমেটিক রং (610:0708010 881298) :-_ক্রমেটিক রং-এর উজ্জলতা 

/(8718000685 ) বর্ণমাত্র (008৪ )-এবং পরিপৃক্তি সম্বন্ধে ( 98002:86100) ) 

আলোচন! করা হবে। 

(ক) রং-এর ওজ্দল্য £_-এক্রোমেটিক রং-্এর ও উজ্জলতায় স্থান বৃদ্ধি 
হয়। একে বলে টিষ্ট (7098) অথবা উজ্জলতা (98718060958 )। 
এক্রোষেটিক রং যতই নানার ধিকে যাবে তত উজ্জল হবে এবং হত কালোর 
দিকে যাবে তত অঙজ্জল হবে। 
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ক্রমেটিক বং-এব উজ্জলতার হাস বৃদ্ধি পেতে পাঁবে। আমরা হালকা 
নীল, গোলাপী প্রভৃতি রং দেখি, এগুলিতে সাদার পরিষাণ বেবী বলে বেশী 
উজ্জপ। আবার খয়েরি রংট] হল অনুজ্জল রং। লালের সঙ্ষে কালো ধিশলে 
“খয়েরি রং হুয়। , 

বৃতের সাহায্যে বংএয় উজ্জ্বলতা বোঝান হায় না। সেইজন্য বর্ণশক্থুয 
(001০9 057%7010) কল্পন1 করা হয়ে থাকে । এর সাহায্যে বং-এর উজ্জ্বলতা 
প্রভৃতি সব বোঝান যায়। নিয়ে এই বর্ণশঙ্কুর বর্ণন। দেওয়া হল। 

বর্ণবৃত্তের পরিধিতে সাতট। বং সাজিয়ে বৃত্তটাকে একটা তল কল্পন। কর! 

হয়। এ বৃত্তের কেন্্রস্থল বরাবর একটা রেখা টেনে ছর্দিকে ছুটো শন্থু আঁক! 
হয়। এই শঙ্কুর উপরের দিকে সাদা এবং নীচের দিকে কালে! রংকল্পনা কর! 
হয়। একে বলে বর্ণশিখর | 

এই বর্ণশিখরের সাহায্যে বং এর উজ্জ্বলতা সহজেই বোবা যায়। 

বরণবৃত্ত থেকে যতই উপরের দিকে যাওয়া যাবে ততই রংএর উজ্জলতা বাঁড়বে। 

বর্ণালীর লাল রং এর কথাই ধরা যাক। এর লাল রংএ একটু একটু করে 
যদি সাদা মেশান হয় তাহলে দেখা যাবে আন্তে আন্তে রংএর ওখজ্জল্য বাড়বে 

শেষে এ লাল সাঁছা হয়ে যাবে। এই ভাবে কোন রং ঘদি কালোর দিকে 
যায় অর্থাৎ যদি তাতে কালে! মেশান হয় তাহলে সেই রং-এর ওঁজ্জল্য কষে 

হাবে। রংট! ক্রমশঃ কালচে হতে হতে শেষে কালো হয়ে বাবে। এই সাদা 
আর কালো বং মিশ্রণের অহ্ছপাতকে এইভাবে বর্ণশিখরের সাহায্যে বোঝান 

যায়। রি 

ধে) বর্ণমাত্র (789) :__ক্রমেটিক রং এর নামকরণ কর! হয় তার 
বর্ণনাজ্জ উল্লেখ করে । কেবলমাত্র ক্রোমেটিক রং এরই বর্ণমাত্র হয়। যেষন 
আমর! বলি এ রংটা ধূষল (82019), এট] কমলা, ওট। সবুজ বেগুনি ইত্যাদি। 

বর্ণবৃত্তে এই রংগুলি দেখান হয়েছে। পরিপৃক্ত রং একপ্রায় ১০০টি সাধারণ 
চোখে ধর! পড়ে । কেহ কেহ ১৬০টি রং দবেখতে পায়। 

(গে) ক্োষেটিক রং এর তৃতীয় বিভিন্নতা হল এর পরিপৃক্তি। রঙ যত 
বিশ্তদ্ধ হবে, যত গাড় হবে ততই পবিপৃক্ত হবে। এই বিশুদ্ধ রং এর লহিত যত 

শান্ধা বা ধত কালে অথব! এই দুইয়ের সহমিশ্রণে ধূসর যত মেশান হবে তত রং 
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এর পন্ধিপৃক্ষি কমে ঘাবে। কিন্ত আগেই বলেছি বিশুদ্ধ বং আমর! দেখিনা 

অর্ল ভিগাস 

আমাদের চোখে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মিশ্রণেই মিশ্রিত রং এর সংবেদন হয়। 
যে কোন বং এর সঙ্গে সাদা মেশালে তার পরিপৃক্তি কমে যাবে। লাল রং 

পরিপৃক্ত, কিন্ত গোলাপী লাল এর চেয়ে কম পরিপৃক্ত | 
এখন উপরে বণ্রিত শঙ্কুর সাহায্যে রং এর পরিপৃক্তি বোঝা যায়। ফে 

বর্ণবৃত্তটিকে তল কল্পনা করা হয় তার কেন্দ্রে রংগুলি ধুনর হুয়ে যাঁবে। 

কিন্ত বৃত্তের সব রং এর উজ্জল্য একই থাকবে। একই বর্ণবৃত্তের সব বং এর 
'ীজ্জল্য সমান হবে । আর এই বৃত্তের কেন্দ্রে সাদা! ও কালে! রং এর মিশ্রণের 

জন্ত ধূমর় দেখায় । এই বর্ণবৃত্তের উপরে আর একটি বর্ণবৃত্ত কল্পনা করলে দেখা 
যাবে এই বর্ণবৃত্তের দব রংই আগের চেয়ে উজ্দ্লতর । এর উপরের ক্ষুত্রুতর 

বর্ণবৃত্তের রং আরোও উজ্জলতর হয়। এই ভাবে বৃত্ধ যতই ছোট হবে 
ততই পরিপৃক্তি কমে যাবে এবং বং ততই উদ্দ্রল হয। এইভাবে উজ্দ্লতা 

বাড়তে বাড়তে বর্ণশিখরের শীর্ষবিন্ুতে রং হবে লাদা। অপরদিকে নীচেনর 
দিকে এই রং ক্রমশঃ কার] হতে হতে শীর্নবিন্দুতে একেবারে কালো হয়ে যাবে 
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নে ঝাখতে হবে ব্ণবৃত্তের যে তলটি কল্লানা কষে হয়েছে ভার পরিধিতে 
গব রং হবে পরিপৃক্ত ; এর উপব্ের বা নীচের বৃত্তের পৰিপৃর্তি ত্রমশঃ কম। 
আবার পদ্দিধি থেকে যতই কেন্দ্রের দিকে াবে ততই পরিপৃক্তি কমবে। 

রং সংবেদনের উত্স (8803511 102 0010025 ) 

রং সংবেদনের মূলে আছে তিনটি বিষয় ৫১) তরঙ্গের দৈর্্য (২) তরকে 

শক্তি এবং €৩) বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ধ্যের সংমিশ্রণ 
(১) তর দৈর্ঘ্য আলোক তরঙ্গের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বং এব বিভিন্নতা 

পির্ণয় করে। আগেই বলেছি ৭৬* 14, ৫. থেকে ৩৯০ 14. %. তরঙ্গ দৈর্ঘা 

পর্য্যন্ত রং আমাদের চোখে পড়ে । নীচে বিভিন্ন রংএর বিভিন্ন তরঙ্গ দের্ঘ্যের 

একটি তালিক। দেওয়া হল। 

অবিমিশ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রকৃতিতে খুব কমই চোখে পড়ে। আলোক 

তরঙ্গ দৈরধর্য সর্বদা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। যে তরঙ্গ দৈর্ধাটা এই 
মিশ্রিত তরঙ্গ তর্ধোর মধ্যে প্রধান তাঁর থেকে বর্ণ মাত্র বোঝা যায়। 

সাধারণ দিবালোকে হলদে রং সবচেন্সে ভাল দেখা ঘায়। হলদে বং সবচেয়ে 
বেশী উজ্জ্বল । এর চেয়ে দীর্ঘতর বা! তুস্বতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উজ্্বলতা ক্রমশঃ 

কম। একই শক্তি সম্পন্ন অথচ বিভিন্ন তরঙ্গ ধৈর্য সম্পন্ন ছুটি রংএর মধ্যে 
যেটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাধাযাঁঝি সেটিই হবে বেশী উতজ্দ্রপ। হলদে বং বর্ণালীর 
মধ্যগাগে বলে এর ওজ্জল্য সবচেয়ে বেশী । বেগুনি সবচেয়ে বেশী অনুজ্জবল। 
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(২) আলোক তরলের শক্কি (009৪7 ) :--জালোক তরঙ্গ শক্তির 

উপর রংঞয় উজল্য নির্ভর করে। এই শক্কির পরিবর্তন রংএয় পরিপৃক্িকেও 
প্রভাবিত করে। শক্তি যত বেশী হবে রং তত লাদার দিকে যাবে। তরঙ্গ 
শক্তি যত কম হবে ততই রং কালোর দিকে যাবে। তরঙ্গ শক্তি মাঝামাঝি 
হলে রং পরিপৃক্ত হবে। 

(৩) রংঞএর মিশ্রণ (00105 0015178) £-_বর্ণমাত্্র (836)।নির্ভর করে 

আলোর তরঙ্গ দেখ্যের উপর । প্রত্যেক রংএর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন । এখানে 
কিন্ত একটী মজার ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে সব সময় যে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈধ্যই 

চাই নির্দিষ্ট বং প্রপ্ততের জন্ত তা নয়,_বিভিন্ন ছুটি তরঙ্গ দৈর্ধ্যের গড় যদি 
অপর একটি রংএর তরঙ্গ ধৈর্যের মমান হয় তাহলে এ ছুটি তরঙ্গ দৈর্ধ্য মিশ্রিত 
করলেও তৃতীয় বংটি দেখা যাবে। 

পর্বীক্ষাগারেও এই রীতি অনুসারে নানারকম পরীক্ষা কর1 যেতে পারে। 
বর্ণ-মিশ্রক যঙ্ত্রে বিভিন্ন রংএর ডিস্ক চাপিয়ে দেওয়া হয়। যদি আমরা ছুটি রং 

মেশাবার ইচ্ছে করি তাহলে ছুটি রংএর ডিস্ক তাদের ব্যাঁসাদ্ধ ধরে কাটতে 
হবে। ভিস্কগুলির কেন্দ্রে গোল করে কাটা থাকবে। এবার এঁ ডিস্ক দুটিকে 

ছি দিয়ে বর্ণমিশ্রুক যন্ত্রে চাপিয়ে শক্ত করে এ'টে ছ্িতে হবে । এবার “বিদ্যুৎ 

শক্তির সাহাযো বা হাতে এ ডিক্বগুলিকে ঘোরাতে হবে। চাকতি ছুটো যদি 

হলুদ আর লাল হয় তাহলে লাল হলুদের বিভিন্ন পরিষাণে সংমিশ্রণ করলে 

বিভিন্ন রংএর সংবেদন হবে; লাল হলুদের সংমিশ্রণে যত রং হয় সবগুলিই 
আমর] দেখবো। লাল ও হলুদের পরিমাণ সমান হলে কমলা বং দেখা যাবে। 

বর্গালীর লাতট৷ রং এইভাবে নান। রং মিশিয়ে পাওয়া যেতে পারে। সাদা 
রং ও নান] ভাবে পাওয়া যায়। বর্ণালীর সাতটা রং ডিস্কে চাপিয়ে বর্ণমিশ্রক 

যন্ত্রের সাহায্যে ঘোরালে ধুনর অথবা লাদ1 রং পাওয়া যাবে। 

আবার লাতট! বং নয় কেবলমাজ্ ৪টে রং লাল-হুলদে-লীল-সবুজ মেশালে ও 
সাদা রং দেখা যায় । আবার তিনটে প্রাথমিক রংকেও (লাল, সবুঙ্গ ও নীল 

নির্দি অনুপাতে ঘদ্দি ঘোরান যায় তাহলে ও সাদা বং দেখা ঘাবে। শুধু তাই 
নয় বিশেষ একজোড়া রং মিশিয়ে বর্ণ মিশ্রকে ধোরালে ও সাদা-রং হৃটি হবে। 

নীল আর হলুদ নির্দিষ্ট অন্গপাতে মেশালেও ধুসর বা দাদা হয়ে মায়। 
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এট্ভাবে লাল সবুদ্ধ ও ধুসর রং-এর লংবোন দেবে । একজোড়া বং হিশিয়ে 
অস্ক রং পাওয়া গেলে এ ছুটি রংকে পরস্পরের অন্ধপূরক বলা হয়। 

প্রত্যেক রংস্এর একটা করে ক্মন্ুপূরক রং পাওয়া যেতে পারে। সাদা- 
কালে যদিও রং নয় তবু তাঁদেরও অ্ন্পূর্ক বল! যেতে পারে কারণ জাদ 
কালে। মেশালে ধূসব বং"এর সংবেদন হয়। 

অন্গুপুরক রং (0০200192090692 0010039 ) 

ছুটি রং এক লক্ষে মেশালে যদি সাদা বা ধুসত্ব রং-এন্ব সংবেদন দেক্ 
তাহলে তাকে বলে অন্ুপূরক রং। বর্ণালীর প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ বা মিশ্রিত 
২এর অন্থপূরক রং আছে। এই অন্থপূরক বং বর্ণালীতে বা ধূমল বা 
গা লাল রং-এও থাকতে পারে। বর্ণচক্র লক্ষ্য করলে দ্নেখা যাবে লাল ও 
নীল সবুজ রং পরম্পরের অনুপূরক। হুলদের অন্থপূরক তৃঁতে, নীল এর 
অন্থপূরক কমলা হলদে এবং সবুজ এর অন্ুপূরক গাঢ় লাল । সবুজ ও লালকে 

পরস্পরের অন্তুপুরক বলা হয় কিন্ত একথা ঠিক নয়। লালের অঙন্থপূরক নীল 
সবুজ ও দবুজের অহুপূরক গাঢ় লাল ও ধুমল বর্ণের (081000809-1205 )1 

তাই লাল সবুজ রং-এর চাকতি বর্ণচক্রে ঘোরালে ধূলর বং-এর পরিবর্তে হালকা 
সবুজ মেশান হলদে রং দেখ] যায়। রি 

তাহলে বর্ণ-মিশ্রণের তিনটি সুত্র পাওয়া যাচ্ছে £-- 

(১) ছুট! অঙ্ছপূরক রং মেশালে ধূসর বা সাদা হবে। 
(২) ছুজোড়। অন্থ্পূরক রং লাল সবুজ, নীল, হুলুৰ একসঙ্গে বর্ণমিশ্রকে 

চাপালেও সারদা ব৷ ধুদর রং দেখা যাবে। 

(৪) যে রংগুলে। অন্পূরক নয় সেগুলো! বর্ণ মিশ্রকে চাপালে পরস্পরকে 
বিলুপ্ত করে-না একটি নৃতন বং-এর সংবেধন হয়। যেমন লাল-নীল পরিমান 
মত মেশালে বেগুনি হয়, লাল হলদে মেশালে কমল! হয়। 

বর্ণ বৈষম্য (0০01002 00906596) 

অনেকক্ষণ চোখে সবুজ চশমা লাগিয়ে খুলে রাখলে দৃশ্ধ জগৎটাই 
রক্তবর্ণের হয়ে গেছে দেখতে পাঁবে। পরীক্ষাগারে একটি কার্ডবোর্ডে এফ 

টুূকরে! লাল বা সবুঙ্গ কিম্বা নীল ব! হলদে বং-এর কাগজ সেঁটে 
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ছিয়ে তোষরা সহজেই এই পরীক্ষা করতে পার। ১৫ বা ২*সে লাল কাগজের 
দিকে তাকানর পর লাদ! ঘেওয়ালে চোখ ফেললে ঘেখবে দেওয়ালে ঠিক সেই 
'াকারের একটী ছবি ভাঁসছে, এ ছবিটা কিন্ত লাল নয় লবুজ। দেখা বাচ্ছে 
কিছুক্ষণ একটা রং এর দিকে তাকিয়ে থাকার পর চোখ লরিয়ে সাদা পর্দা 
বা দেওয়ালে রাখলে যে বংটি এতক্ষণ দেখছিলাম তার অন্গুপূরক বংটি দেখতে 
পাব। একে বলে বর্ণ বৈষম্য (0০195 0008586)। 

বর্ণ বৈষম্য ছুই প্রকার__ 
(১) অন্ববর্তী বর্ণবৈষম্য (80698988859 (007062936) ১-- 

উপরে ষে বর্ণ বৈষমোর কথা বলা হল তাঁকে আমরা অন্বর্তী বর্ণ বৈষম্য 
(89005988179 0006586) বলতে পারি। একে নঞ্র৫থক বা অসদর্থক পরাভব 

মৃত্তি বলা হয় (258%6155 1697 200889)। 

পর্দা রং-এর উপর ও এই পরাভব মৃত্তির প্রক্কতি নির্ভর করে। কিছুক্ষণ 
লাল কাগজের দিকে তাকানোর পর লাল পর্দায় চোখ রাখলে ধূদর বর্ণ দেখতে 
পাব। আবার লাল কাগঞ্জ দেখার পর সবুজ পর্দার দিকে তাকালে গাঢ় সবুজ 
রং-এন্স সংবেদন লাভ করব। এইভাবে আমর] লা! ও কালো রং-এর পৰীক্ষা 

করতে পান্রি। কিছুক্ষণ সাদা রং-এব দ্দিকে তাকিয়ে ধূনর রং-এব পর্দায় চোখ 
নিবিষ্ট করলে ধূসর রং গাঁ রংকঈর মনে হবে। এই ভাবে কালোর থেকে 
চোখ সরিয়ে ধুনর রং-এর পর্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ধূলর রং ধব-ধবে সাদা! বলে 
মনে ছবে। 

এখানে অপন্ব একটা কথা মনে রাখতে হবে। পবাতব মৃত্তির জন্য 
মনোযোগের খুবই প্রয়োজন। সেইজন্য পরীক্ষাগারে কার্ডবোর্ডে যে রডিন 

কাগজ নিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার মাঝে একটী ছোট কালো-বিন্দু ফেওয়! 
হয়। এবিন্দুর দিকে তাকালে চোখ এ কাগজের থেকে বেশী দূরে যেতে 
পারবে না বেশী নড়াচড়া করতে পারবে না। 

পরাতৰ মুদ্তি ছুই প্রকার-_-অনদর্থক ও সদর্থক (6০৪1৮1%৩ 4069: 
[7)989)। কিছুক্ষণ একটা রং-এর দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুহূর্তের জন্য 
চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুললে দেখা যাবে সার্থক প্কাভব মৃত্তি। একটা 
জলত্ত ফোমবাতির দ্বিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করার পর দাদ দেওয়ালে দৃষ্টি 
ফেললে মোমবাতিটাকে দেওয়ালে জলতে দেখা ঘায়। 
ক * 
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বর্ণ বৈষম্য অন্বর্তী হতে পায়ে সমকালীনও (8170578805995) হতে 
"পারে । 

(২) সমকালীন বর্ণ বৈষম্য (81000165050588 0০07082৯86) ১.৮ 

মনে কয়ে সবুজ কাগজের দিকে তাকিয়ে আছো । অনেকক্ষণ “তাকিয়ে 
থাকার পর সবুজ্ধ কাগজের চারিধারে কিনার! ছাপিয়ে লাল আতা! দেখা যাঁচ্ছে। 
একে বলে সমকালীন বর্ণ বৈষমা। এই রকমের ভাবমৃত্তি দাধারণতঃ 
পশ্চাৎপটের (98০৮ 8০90৫) উপর নির্ভর করে। সবুজ কাগজে যদি সাদ! 

কাগজ না সেঁটে কালে! কাগজ সেঁটে দেওয়া হত তাহলে সমকালীন বর্ণ বৈষষ্য 
সত না। 

সাদা, কালো বা ধুসর রং-এর সমকালীন বর্ণ বৈষম্য দেখ! থেতে পারে। 
এগুলিকে তখন রডিন কাগজের উপর আটকে দ্বিতে হয়। ধুর বং যি 
সবুজের পশ্চাৎপটে রাখা হয় তাহলে ধুনরের চারিপাশে লাল রং ছাপিয়ে 
উঠবে। ছুটে রং যদি খুব উজ্জ্বল হয় তাহলে সমকালীন বর্ণ বৈষম্য খুব স্পষ্ট 

আর উজ্জ্বল হুয়। 

পুরকিঞ্ি তত্ব (98100119 77250000608) 

চোখ যখন অন্ধকারে অভান্ত হয় তখন বর্ণালীর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রং 

সবচেয়ে উজ্জল দেখায় । ম্লান আলোকে অনশ্ব ধূনর রং-এরই সংবেদন হয়। 
কিন্তু এই ধূনর রং গ|ট বা হালকা ধুসন্র বলে মনে হবে। নীল লালের চেয়ে 
হালক1 ধুসর বর্ণের সংবেদন দেবে । গোধুলি আলোকে বর্ণালীর নাতটা 
রং উপস্থিত করলে তা বর্ণহীন মনে হবে কিন্তু প্রত্যেকটি বর্ণ সমান উজ্জ্বল মনে 
হয়না । কোন রং বেশী উজ্জঙ্গ মনে হয়, কোন রং মনে হয় কম উজ্জবল। 
বর্ণাঙ্গীর লাল রং-এর দিকটা সব চেয়ে কাঁলচে মনে হয়, নীল দিকটা উজ্জ্লগতর 
মনে হয়। দিবালোকে হলুদ রং সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল কিন্তু রাত্রের আধো 
অন্ধকারে সবুজ নীল উজ্জ্বলতর অন্য রং-এর চেয়ে । 

আমর। জানি অন্ধকারে চোখের রড বা দগ্ডকোষ কাজ করে। এই 

দণ্ডকোষে এক প্রকার পদার্থ থাকে একে বলে চাক্ষ্য ধুমল (ড1508] 702009)। 
সবৃজ আলোকে এই পদার্থ গ্রভাকিত হয় অর্থাৎ এই পদার্থ সবুজকে শু£ কৰতে 
€731580%) লাহাযা করে। এইজন্ঠ মান আলোকে সবুজ বং সব চেয়ে বেশী 
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উজ্জল । লাল আলোর প্রভাব এই পদার্থের উপর একেবারেই নেই এইজগ্ 
লাল রংচী অনুজ্জঞপ। এই জন্ক ম্লান আলোকে সবু্দ পাতা হালক। ধূলক 
মনে হবে ছলদে ফুলের চেয়ে । নীল ফুলটা লালের চেয়ে হাঁলক1 ধূসর মনে 
হবে। কান আলোকে উদ্জ্রলভার তারতম্য 'বিষফার করেন অগ্রিয়াবাসী 

বৈজ্ঞানিক পুরকিঞি। এইজন্ত ইহাকে পুরুকিঞ্রি তত্ব বলা হয়। 

অক্ষিপটের মণ্ডল (১98108] 20099) 

বর্ণনংবেদনে এতক্ষণ আমরা রং নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্ত 
বর্মংবেদনের আরও একটী দিক আছে। আমাদের অক্ষিপটের কোন্ 
স্থানে বর্ণরশ্মি গ্রতিফলিত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করবে বর্ণের প্রকৃতি। 
আমর] যখন সোজান্গজি ভাবে কোন বস্তর দিকে তাকাই, তখন আলোকরন্সি 

পীতবিন্দুতে গিয়ে পড়ে । যে বস্কটি দেখছি দেটি ছাভ! পরিবেশের অন্তান্ত বন্ধ 
থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি পীতবিন্দুর চারিপাশে পড়ে। অক্ষিপটের দর্শন 
দংব্দেন দিতে পারে যতগুলি বস্ত ততগুলিকে আমরা বলব কর্শনের সীম! 

(51910. ০01 %19102)। 

চোখের পীভবিন্দুতে আমরা নানাবিধ রং ও রংএর ওজ্জল্যের সংবেদন পাই 
কিন্ধ পরিধির দিকে শুধু সাদ1 বা ধুলর রংএর এবং ওজ্জল্যের অন্থভূতি হয় । 
মধ্য মগুলে কেবল নীল ও হলুধ বর্ণের সংবেদন হয়। 

অক্ষিপটে আমরা তিনটি মগুলের পরিকল্পন] করি। 

(১) প্রাস্তমণ্ডল (0069: 17009) £- এখানে কোন রংএর সংবেদন 

হয় না কেবল রংএর উজ্জ্লতার বোধ হয়। 

(২) মধ্য মণ্ডল (11199192০09) £ এখানে কেবল নীল হলুদ রংএর 

যংব্দেন হয়) লাল সবুজের অনুভূতি হয় না। 

(৩) কেক্জরীয় মণ্ডল (10709: 2009) £--এখানে সব রং এবং আলোর 

অভূতি হয়। 

বর্ণাঙ্ধতা € 0০109: 01/00689 ) ২--চোখের শঙ্কুকোষের (00209 ) 

বিকলতার জন্ত বর্ণান্ধত1 দেখ! দেয় । বর্ণাদ্ধ ছই প্রকারের হতে পারে লম্পূর্ণ 
ও আংশিক । সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ কেবল সাদা, কালে! ও ধুলর ছাড়া কেনণি রংই 
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দেখতে পায় না। সম্পূর্ণ বর্াদ্বব্যক্তির সংখ্যা খুবই কষ। কিন্তু লাল সবুজ 

0০758, 2০2 

10812191575 202 

অক্ষিপটের মণ্ডল 

কানার সংখ্যা অনেক--প্রতি ২৫ জনের মধ্যে একজন লাল সবুজ কানা দ্নেখা 

যা়। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে লাল সবুজ বর্ণান্ধ খুব কম। প্রতি হাজারে মাত্র 
একজন । আবার কোন ব্যক্তি এক চোখে বর্ণান্ধ হয়, অবশ্ত এরকম বর্ণান্ধের 

সংখ্যা খুব কম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভালটন লাল সবুজ কান! ছিলেন। এই 
জন্ বর্ণান্ধতাকে ডালটনি্ম বল! হয়। 

বর্ণান্ধত1 কোন পোগ নয়, সেই জন্য একে পারানে যায় না। লাধারণ 
চোখে বর্ণালীর সাতটা রংএর সংবেদন হয় কিন্তু লাল সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তি কেবল 

হলদে ও নীল রং দেখে। বর্ণান্ধ ব্যক্তি রং দেখে না সতা কিন্তু রংএর উজ্জলতা 

দেখে । তাদের চোখে গাঢ় লাল এর থেকে হালকা সবুজের তফাৎ সহজেই 
ধরা পড়ে । 

অজিত বর্ণান্ধত। (8 0051250 ০০1০৪: 01170070998) £- বর্ধান্ধতা নিজের 

ন্নোষেও হতে পারে । অতিবিক্ত তামাক বা মাঁদক ভদ্রবা ব্যবহার করলে 

পীতবিন্দু নষ্ট হয়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্ঠ ধুমপান ইত্যাদি মাদকত্তব্য 
বর্জন করলে এ রোগ সেরে যায়। 
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ব্গ দুলা! (00100: দ36105588) কোন কোন বাক্তি লাল ও 

সবৃজ বং ল্বদ্ধে সমান অহুভূতিপীল নন । এদের বল! হয় বর্ণ ছুর্বল। লাল, 
সবুজ রং মিশিয়ে হলদে করার জন্ত কেহ কেহ বেদী লাল দেয়, আরা কেছ 
সবুজ বেশী দেয়। এদের চোখের কাছে বং না থাকলে সহজে চিনতে 
পারে না। 

বর্ণ বোধের ক্রমবিকাশ ল্যাডক্রা্ষলিন তত্ব 
(78010. 102810112 111090) 

রং সন্ধে এত শেখার পর আব কয়েকটা কথ! না জানলে আমাদের জ্ঞান 

ম্পূর্ণ হবে না। এতক্ষণে আমর] মাহুষের বর্ণানুভূতি নিয়ে আলোচন] করেছি। 
"মানুষ ছাড়! অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্ত রং দেখতে পায় না, তারা সকলেই বর্ণান্ধ ! 

বানরের অবশ্ঠ বর্ণনংবেধন হয়। বহু জন্তর আক্ষপটে প্রধানত দণগ্ডকোধ 

(8০48) থাকে, তাই তাঁদের বর্ণাঙ্ছতৃতি হয় না। কিন্তু রাত্রে আধো অন্ধকারে 
তারা বেশ ভালো দেখতে পীয়। পাখীর বর্ণ সংবেদন খুব তীব্র। 
মৌমাছির বর্ণালীর লালের দিকের অস্থভৃতি তীব্র নয় কিন্ত বেগুনির দিকের 
অনুভূতি এত তীব্র যে তার] বেগুনি পারের আলোও দেখতে পায়। 

এই সমস্ত তত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমেরিকার মনস্তত্ববিদ ল্যাড 

ফ্রাঙ্ছলিন বললেন যে বর্ণসংবেদনের ক্রমবিকাশ আছে। পাখী ও কীট রং 
দেখতে পীঁয় কারণ পাখী, কীট ও স্তন্তপায়ী জন্ত ক্রমবিকাঁশের একই পর্যায়ে 
পড়ে না। ল্যাভ ফ্রাঙ্কলিনের মতে জীবের ক্রমবিকাশের সর্বপ্রথম স্তরে কেবল 

সাদ] ও ধূমবের সংবেদন হত। পরে বর্ণালীর ক্ষুত্র তরক্ষ দের্ঘ্ের দিকে নীল 
রং ও বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ধোর দিকে হলদে রং-এর অন্ভূতি হত। লাল সবুজ 
বং-এর লংবেদন অনেক পন্ষের ব্যাপার । 

তিনি আরও বলেন যে মানুষের অক্ষিপটের তিনটি মণ্ডলও এই 
ক্রমুধিকাশের ধাবা অঙ্গদূরণ করে। প্রান্তমগ্ুল সবচেয়ে আদিম, অক্ষিপটের 
কেন্দ্রযগ্ডগ সবচেয়ে পরে বিকাশলাভ কবেছে। সেই জন্য ক্রমবিকাশের 

ধারাকে বণন্ধতার কানণ বলা ষেতে পারে। এই যতবা্দ সত্য হলে বলতে 

হবে, মাহুষেক্স ঘত উন্নতি হবে অন্ভৃতিও তত বাড়বে। হয়ত বহুযুগ পরে 
চাঙগষের চোখে বেগুনি পারের আগে বা লাল উদ্রানী আলো ও ধরা পড়বে। 
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এই তত্বের তাত যাচাই কয়্তে গেলে প্রথমেই মনে হয় নীল, হু” 
বর্ণান্ধ অপেক্ষ! লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ এত বেশী কেন? লাল লবুজ্ের অনুভূতি 
বর্ণের জরবিকাশের পরবর্তী ঘটনা বলে কি? তবে তীর তত্ব সমালোচনা 
বহিভূত নয়। ল্যাডক্রাঙ্থলিনের মতে মান্গবও একফিন বর্ধান্ধ ছিল কিন্ত 
মাহযের পূর্বপুরুষ বানর, একথা! যদি লত্য হয় তাহলে বানয়ের বর্ণসংবেন 

এর সত্যতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত কোন জন্ধর মধ্যে 
কোন লাল সবুজ বর্ণাদ্ব দেখা যায় না, তারা অম্পূর্ণ বর্ণান্ধ। তবে মোটামুটিভাবে 
এই তত্বকে সত্য বলে মনে হয়। 

উদ্দীপক দেহযন্্র এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ (90000109) 028901800 

&00. 9527:998100, )--আমাদের পঞ্চেন্দ্িয় প্রভৃতি মংগ্রাহক যন্ত্রকে যে শক্তি 

উত্তেজিত করে তাকে বলে উদ্দীপক (951590108)। উদ্দীপক জীবের 

সংগ্রাহক হন্ত্রগুলিকে বা দেহযস্তরকে (0:8822970) উত্তেজিত করে। দেহ যন 
সেই উত্তেজন! গ্রহণ কয়ে এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ (1050:998100 ) 

করে। মনে কর একটি ফুল হাতে নিলে, ফুলের গন্ধ আমাদের দেহ হস্ত 
নাসিকার সাহায্যে মন্তিকের ভ্রাণাঞ্চলকে উদ্দীপ্ত করল এবং তুমি ভ্রাণ গ্রহণ 
করলে । উত্তেজন! দেহযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রাণ নংবেদন রূপে আত্মপ্রকাশ করল। 

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে উদ্দীপকের উপর নসংব্ষনের' 

প্রন্কাতির সবটা নির্ভর করে না। আমরা জানি একই উদ্দীপকে বিত্তুনন ব্যক্তি 
বিভিন্ন ক্রিয়া করে। আবার একই ব্যক্তি একই উত্তেজকে বিভিন্ন লময়ে 

বিভিন্ন রূপ ক্রিয়া করে। 

দেছ্যস্ত্বের গঠন, অবস্থা প্রভৃতির উপরও উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ 

নির্ভর করে। অতীতের অভিজ্ঞতা জীবের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়। একেই 

বলে দেহযস্ত্রের গঠন । ফুলটি দেখলাম, এর পূর্বে অনুরূপ ফুল দেখেছি, সেটি 

যে সুত্রাণ পরিবেশন করে তাও জানি । অতীতের অভিজ্ঞতা আছে বলেই 

ফুলটি দেখামাত্রই স্াণ গ্রহণ করলাম । 

দেহযন্ত্ের সাধয়িক অবস্থার উপরেও প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। পেটতরে 

খাওয়ার পর খান্ত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবে না। ব্যক্তি ঘে কাঁজটি করছে-_ 
তদহুরূপ উন্দীপকেই সে সাড়। দেয়; অন্য উদ্দীপকে মন দেয় না। স্কুলে যাবার 
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গযয় দেরী ছয়ে গেছে স্কুলের দিকে মন আছে) অন্ত ফোন উদ্দীপকে ছা 
মনোযোগ দেবে না। 

দেখা যাচ্ছে উদ্দীপক প্রযুক্ত হলে দেহযস্ত্র সেই উদ্দীপক গ্রঙঙ্জ করে। 

পঞ্চেস্রিয় প্রভৃতি দংগ্রাহক যন্ব উদ্দীপক গ্রহণ করে মন্তিফে ছড়িয়ে দ্বের় এবং ' 
মস্তিফের বিভিন্ন সংবেদন অঞ্চল ভিন্ন তিন্ন উদ্দীপকে ভি্নূপ প্রতিক্রিয়া কঢুর । 

95651978 ( গ্রশ্নীবলী ) 

1, ডা096 18 09:981001020, 9 0৪5 &0 009 910878008186108 

0£ 79926910610) ? 

প্রত্যক্ষণ কাহাকে বলে? প্রত্যক্ষণের স্বরূপ বর্ণনা! কর। 
2, 7909802109 09 £998%18 1৪ ০1 195০1১01085, 

মনে বিজ্ঞানে সমগ্রতা মতবাদের বর্ণনা দাও। 
8. ন্০দ ৫০ 78 0309159 80110911801 19200, ৬178৮ 91০ 

606 :588009 091)100 26? 

প্রত্যক্ষন কি ভাবে হয় কারণ নির্দেশপূর্বক বুঝাইয়। দাও । 
4. আন০া 00 ছ9 [28109158 8108,08 ? 

আমর! কি ভাবে স্থান প্রত্যক্ষণ করি। 
&,:09801709 6009 ৪6806৪79 &00. 100061010 01 90 939, 

চোখের গঠন ও ক্রিয়ার বর্ণণ1 দাও । 
6, 1099070196 6209 ৪0200602:9 8100. 10006100 01 981, 

কর্ণের গঠন ও ক্রিয়া বর্ণনা কর । 
৭. 1১97 15 890886100, ? 1086 8:56 606 00928009278008 

01 86208861013 ? 

মংবেদন কাহাকে বলে? সংবোনের স্বরূপ কি? 
৪, 0৪৮ 05 009 92018 01 059906190 2 08৮ 19 

11108100, 9 9159 80009 95800100198 ০4 1110910, 

্রান্ত গ্রত্যক্ষণ কাকে বলে? অধ্যাম কি? ত্রান্ত গ্রত্যক্ষণের কয়েকটি 

উদদাছরণ দাও । 



সওম আশ্বাস 

শিক্ষণ 
( 1,681771776 ) 

শিক্ষণ ( [1991001706 ) 

মানুষকে বেঁচে থাকার জন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্রশ্ত বিধান করতে হয় 

এবং এর জন্ত তাকে নৃতন আচরণ আয়ত্ত করতে হয়। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা 
আন্তষ নৃতন পরিবেশে নৃতন আচরণ করতে পারে। শিক্ষণে কিন্ত শুধু নৃতন 

আচরণ কিছু করলেই হবে না, সেই নৃতনকে অস্তিফে সংরক্ষণ করতে 
হবে এবং তার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে তাকে ব্যবহার করতে হুবে। এক 
কথাঁয় পরিবেশের উপযোগী নৃতন কৌশল আয়ত্ত করাকেই বলে শিক্ষণ। 

শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল-_. 

(১) শিক্ষণের প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল নৃতন আচরণ করার কৌশল অঞ্জন । 
ছোট শিশু একবার গরম জিনিষে হাত দিলে হাত পুড়ে গেল, এরপর থেকে 

সে আর কখনও অন্নরূপ ক্রিয়া করবে না। পরিবেশের সঙ্গে সামঞশ্য 

রক্ষার জন্য তার এই নৃতন আচরণ। 

(২) শিক্ষনে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নৃতন মনবন্ধ স্থাপিত হয়। * 

(৩) শিক্ষণে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নূতন সমশ্তার সমাধান 
করা অথব৷ পুত্বাতন অভিজ্ঞতার উন্নতি সাধন করা হুয়। 

(৪) শিক্ষণের ফলাকল প্রীতিকর হওয়। চাই । 

(8) উন্নত পদ্ধতির দাহায্যে ক্রুত ও স্থায়ী শিক্ষালাত হ'ল শিক্ষণ। 

(৫) শিক্ষণে পুরাতন আ্বনুপযোগী আচন্বণকে বাতিল করে দেওয়া! হয়। 

(৭) শিক্ষণে একটি সমস্যামূলক বিষয় থাকা দরকার। সেই সমস্যা 
সমাধানের ভাগিদেই জীবকে নৃতন আচরনের আশ্রয় নিতে হয়। 

(৮) পুরাতন আচরণকে বাতিল করতে হঙ্গে বারবার অত্যাদের প্রয়োদন 

হ্য়। 

রা 
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(৯) শিক্ষণ হ'ল সেই প্রক্রিয়া যার সাহাধ্যে আমাদের আচরণে 

পরিবর্তন করে আমরা নৃতন আচরণ আয়ত্ত করতে পারি। 
(১) প্রবলীকযণ (588010899259318 ) শিক্ষণের একটি প্রধান অঙ্গ 

লক্ষ লক্ষ লোকের মুখ দেখছি; তার মধ্যে একজনকে দেখে ভালে লাগলে! 
তাকে মনে বাখলাধ। 

(১৯) শিক্ষণের মূলে আছে গ্রেবণা। প্রেধণা জীবকে পরিবেশে: 
উপযোগ্বী কাজটি করার জগ্য তৎপর কোরে তোলে। 

শিক্ষণের প্রকার (70099 ০: 16%:0108 ) :-_শিক্ষণ একটি খুব বং 
বিষয়। তিনভাবে এব শ্রেণীবিভাগ করা ঘায়--(১) প্রচেষ্ী ও ভু 

সংশোধন করে শেখা (২) অন্তপৃির সাছায্যে শেখা ও (৩) অঙ্থবতিত ক্রিয়া: 
দাায্যে শেখা । 

(১ প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন করে শেখা (পু ৪০৫ আয০ 
1982:0378 )। এর্নভাইক (1000109 ) ও হুল (811) এই নীতি, 
প্রবর্তক। এরনভাইকের মতে আমর] কোনে! কাজ করার সময়, চেষ্টা করি 
ভুল করি, আবার চেষ্টা করি। এইভাবে বারবার চেষ্টা কর! ও ভুঙ্ল সংশোধ, 
করার পর আমরা কোন কিছু শিক্ষা কন্ি। তাঁর মতে আমরা! শিক্ষা করি 

যাস ্িক উপায়ে । ধ্নডাইক তার মতবাদকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত বং 
পরীক্ষা করেছেন। একটি বিড়াঙল্গকে নিয়ে তিনি যে ব্রপ্রপিঞ্ধ পরীক্ষার 

করেছিলেন, সেটির বিবরণ নীচে দেওয়া! হল। 
একটি বড় খাচার মধ্যে তিনি একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে বন্ধ করে রাখলেন । 

খাচাটির বাইবে এক টুকরো মাছ এমনভাবে রাখা হল ঘেন বিড়ালটি নেটি 
দেখতে পায়। দরঙ্গা এমনভাবে বন্ধ ছিল যে সামান্য চাপ দিলেই ছিটকিনিট 

খুলে ঘাবে। প্রথযে খাচার ভেতর থেকেই থাবার সাগাধো দে মাছটি নেবার 

চেষ্টা করল, ব্যর্থ হওয়ার পর দবজাটি আচড়াতে কাষড়াতে লাগপ, থাবা! দিয়ে 

দরজা আঘাত করতে লাগল । এইভাবে চেষ্টা করার সময় হঠাৎ ছিটকিনিতে 

চাপ পড়ায় দরঙাটি খুলে গেল এবং বিভাঁলাটি বেরিয়ে এসে মাছটি খেকে 
ফ্রেলল। পবের দিন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হ'ল। দেখা গেল এবাক্বও 

বিড়ালটি অন্রূপ বাবহাঁর করঙস। এইন্ধপ পর পর কয়েকদিন ঘটনার পুনরা- 
বৃত্তির পর দেখা গেল বিড়ালের ভুলের পরিমাণ কষে আলছে অবশেষে এমন 
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একদিন এল মেদ্দিন প্রথমবারের চেষ্টাতেই সে খাঁচার দরজা! খুলতে দমর্থ 

হল এ দিনই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা বিড়ালের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল। 

থর্নভাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিকমত যোগস্থাপন করাই 
হল শিক্ষণ। ধর কোন ছাত্রকে বীঞঙ্গগণিতের একটি অঙ্ক দেওয়! হল, পর পর 

অনেকগুলো! সুত্র প্রয়োগ করে, নানাভাবে অঙ্কটি করবার চেষ্টা সে করল 
অবশেষে একটি কুত্র প্রয়োগ করার পর তার অস্কটি হয়ে গেল। এখানে চেষ্টা 
ও ভুল সংশোধনের দ্বারা সে অঙ্কটি কবতে শিখল। থর্নভাইক বলেছেন 
শিক্ষণ হ'ল কতগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল মাত্র ) এর মধ্যে মননলীলতা ব 
বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বারবার চেষ্টা করে, ভুল্গ প্রচেষ্টাগুলিকে 
পরিহার করে উদ্দীপকের উপষোগী প্রতিক্রিয়াই হ'ল শিক্ষণ । 

ধর্ণডাইকের সুত্র ও ভার সমালোচনা (00020901915 18৪ ০৫ 

188001706 200. 610912 02101015100 ) 

থর্ভাইক শিক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণার পর শিক্ষণের কতকগুলি সুত্র 

উপস্থাপিত করলেন। তিনি প্রধান তিনটি ও অপ্রধান €টি স্তরের কথা 
বললেন। 

থর্ণভাইকের তিনটি প্রধান হ্ত্র হ'ল £--(১) অস্ুশীলনের শ্ুত্র (18 
01715910188) (২) প্রস্ততির ছুত্র (18701 75898070988) ও 

(৩) ফলাফলের সুত্র (19. ০৫ 919০6 ) 

(১) অনুশীলনের সৃত্র (৪ম্দ ০৫ ঘা92০186) 

কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বারবার 

নংযোগ স্থাপন করা হয় তাহলে সংযোগ দৃঢ় হবে। আর যন্দি উদ্দীপক 
ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বেশ কিছুদিন সংযোগ না স্থাপিত হয় তাহলে পূর্বে 
স্থাপিত সংযোগ ধীরে ধীরে শিখিল হয়ে আসবে। একেই থধর্ণডাইক 
বলেছেন অনুশীলন | 

শিক্ষণে অনুশীলনের প্রয়োজন আঁছে। বিশেষ করে অভ্যন্ত ক্রিয়া অন্ছশীলনের 

সাহায্েই হয়ে থাকে। যেমন সাইকেল চালান, মোটর গাড়ী চালান 
প্রভৃতি, অন্থ্শীলনের পর শেখা যায়। 

১৩ 
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(২) প্রস্তুতির সুত্র (19 ০৫ 0১০%৪৫০.69৪ ) 

শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীয় মানসিক ও দৈহিক প্রপ্ততির প্রম্নোজন আছে। 
উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ায় মধ লংঘোগ স্থাপনের সময় শিক্ষার্থীর মানসিক 
অথব! দৈহিক প্রস্ততি নংঘোগকে হুদৃঢ কয্ে। যেন কোন পন্য মুখস্থ করার 
সমস্ব মন প্রস্তত্ব না থাকলে মৃখস্থ করতে দ্বেত্বী হবে। উদ্দীপক ও গ্রতিক্রিয়ান্থ 

মধ্যে বারবার দংঘোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। €৩) ফলাফলের সূত্র (1. ০: 
8290$)8-_উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ায় মধ্যে সংঘোগ স্থাপনের পর ফলাফলটি 
তৃথ্িদ্বায়ক হওয়া! চাই। ফলাফল তৃপ্রিদ্বায়ক না হলে সংযোগ শিথিল হতে 
হতে কালক্রমে একেবারেই থাকবে না। বিড়ালের পরীক্ষার সময় বিড়াল 
যদি মাছটি না খেতে পেত, তাহলে খাঁচার বাইরে যাবার জন্ত এতবার 
চেষ্টা করত না। এখানে খাঁচা খোলার পর বারেবারেই মাছ পাওয়। যাচ্ছে 

দেখে ধিড়াল খাঁচা খোলার উপায়টি শিখল ও মনে রাখল । 

থর্ণভাইকের অপ্রধানসূত্রগুলি হল :__ 
(১) একই উদ্দীপকে বহু প্রতিক্রিয়! হতে পারে (1, ০1 02516719 
19810077889 60০ 0175 88008 92691:08] 9:008800) ব্যক্তি অভিজ্ঞতা 

লাঁভ ও বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই উদ্দীপকে ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া করে। 
শৈশবে অন্ধকারে ভূতের ভয় হবে) বয়দকালে অন্ধকারে চোরের তয় বা 
সাপের ভয় হতে পাবে। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে উদ্দীপকের অর্থ পরিবতিত 
হয় বলে গ্রতিক্রিয়াও ভিন্নন্ধপ হয়। 

৫) মনোভাব, প্রস্ততি ও তেজাজ (4699 ৪৪৮ ০ 

01800818100 ) কোনো উদ্দীপকে ব্যক্তি কিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে তা 

নির্ভর করে বাক্তির তখনকার মনোভাব, প্রস্ততি ও মেজাজের ওপর । 

পরীক্ষার পর পড়ার বই ছাত্রের ভাল লাগবে না। ক্ষুগ্রিবৃত্তির পর বাঘ 
শিকার দেখলেও মুখ কিরিক্সে চলে যাবে। এখানে প্রশ্নোজন নেই বলে 
ব্যক্তি উদ্দীপককে গ্রহণ করার জন্য গ্রস্ত হয়নি। পৰীক্ষায় ফেল করার 

সংবাদ পাওয়ার পর মেজাজ খারাপ থাকায় নিনেম! ভাল লাগবেনা । 

(৩) একটি উদ্দীপকের লঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়ার বোগন্থাপন 
হলে অনুসজবন্ধ অপর উদ্দীপকেও একই প্রতিক্রিন্ী হবে। (৬ 
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০৫ 88৪০০189155 81১88808) বন্ধুর সঙ্গে লেকের ধায়ে বেড়াতে ঘেতীঘ ; পন্ষে 

লেক দেখলে বন্ধুকে মলে পড়বে। 

(8)আংশিক প্রতিক্ষিয়ার সূত্র (নদ ০£09:891 2০৮165) ১ 
পমগ্র উদ্দীপক বা৷ ঘটনাটি উপস্থাপিত না হলেও ঘটনার অংশ বিশেষে 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ঝড় বৃষ্টির সময় গাড়ী উন্টে ছুর্ঘটনাটি ঘটেছিল? 
বৃষ্টি পড়লেই ছুর্ঘটনার কথা মনে হুবে। 

(৫ সাদৃশ্য বা উপমানের জুত্র (19৭ ০6 4.98800119600. ০: 
91001182165) :-_একটি উদ্দীপকে ঘে প্রতিক্রিয়! হয়েছিল অন্থযূপ উদ্দীপকে 

'সেই একই প্রতিক্রিয়া হবে। 

সমালোচন। ( 020101502) 

এর্ণডাইক শিক্ষণের যে হুত্রগুলি উপস্থিত করলেন সেগুলি সমালোচনা 
বহিভূ্তি নয়। থ্ণভাইক ব্ললেন শিক্ষণ হল যাস্রিক প্র্রক্রিম্া, উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সাধন ছাড়। কিছুই নয়। শিক্ষণের জন্য বিচার- 

বুদ্ধির প্রম্নোজন নেই। বারবার চেষ্টা কৰে ভুল সংশোধন কবে ব্যক্তি 
উদ্দীপকের উপযুক্ত ক্রিদ্নাটি শিখে নেয়। 

থর্ণভাইকের এ মতবাদ মেনে নেওয়া যায়না। শিক্ষণ কখনই ঘাস্ত্রিক 

নয়; উদ্দীপকটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে বিচার বুদ্ধি সহকারেই মানু 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করে থাকে । অন্ধের মত চেষ্ট। করে আর ভুল 
সংশোধন করে নয়। অঙ্ক কার সময় একভাবে না হলে, অন্তভাবে অঙ্কটি 
কষি কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে সুত্টি দিয়েও অন্কটি কষতে প্রারি না কি? 
আসলে অন্তদৃষ্টির সাহায্যেই আমরা শিক্ষা করি তবে অন্তৃষ্টির সাহায্যে ঠিক 
প্রতিক্রিয়াটি আবিফার করতে না পারলে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সাহায্যে 
অগ্রসর হুই। 

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে নম্বর ও শক্তির অহথা অপচয়ঘটে । সমগ্র 
পরিস্থিতির পর্যালোচন! করলে তাড়াতাড়ি ঠিক প্রতিক্রিয়াটি করা সম্ভব হয়। 

প্রচেষ্টা ও ভুল নংশোধনে ভুলের পরিমাণ ক্রমশ: কম হয় সত্য কিন্ত 
'আপন! আপনি হয় ন! | মানসিক চেষ্টার ছার] ভুলটি মনে রাখি ও সংশোধন 
করি। 
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কেবলমাত্র চেষ্টা করলে আর ভুল করলেই শেখা হয্ন!। শেখার জন্ 
আগ্রহ, মনোযোগ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। 

শিক্ষান্ধ অনুশীলনের সাহায্য দরকান্ম হয় সত্য কিন্তু সুধু অভ্যাস ব 
অনুশীলনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিষয়টি অর্থপূর্ণ না হলে, মনোযোগের 
দ্বারা ন! শিখলে শেখা যায় না। আবার কোন আবেগময় অভিজ্ঞতা যেমন 

শোক দ্বুখ বা আননের ঘটন। অনুশীলন ছাড়াও মনে থাকে । 

ধর্ণডাইক বলেছেন ফলাফল তৃত্রিদ্বায়ক হলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার 
যধ্যে সংযোগ দৃঢ় হয় এবং অতৃপ্থিকর হলে সংযোগ বিলুপ্ত হয় কিন্তু এ কথা 
ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় বেদনাদায়ক দংযোগটিই সুদৃঢ় হয় এবং 
অনেকদ্দিন মনে থাকে । 

(২) অন্তর্দৃষ্টির সাহাব্যে শিক্ষা। (715570108 টড [781856) 
সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষণ হ*ল সমগ্র পরিস্থিতিটির পর্যালোচন করে, 

তার পূর্ণ শ্বরূপটি প্রথমে বুঝে নিতে হবে, তারপর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার ছারা 
সমশ্তাটির সমাধান করতে হবে। লমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা সদৃশ 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষণ করে থাকি । শিক্ষণ যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া 

নয়, শিক্ষণ হ'ল সম্পুর্ণ পরিস্থিতিটি উপলব্ধি করে প্রতিক্রিয়া করা। 
অন্তদৃষ্টির উন্মেষের সময় ব্যক্তি সমস্ত পরিস্থিতিটির সংগঠন লক্ষ্য করে ও' 

বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হয়। 

অন্তদৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথমে পরিস্থিতিটি 
লমগ্রভাবে পর্যালোচন করতে হবে তারপর বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক 

সন্বদ্ধ স্থাপন করতে হুবে। শেষে বিষয়টির অর্তনিহিত ভাঁবটি আহরণ করে 
নিভে ছবে। এই অন্তনিহিত ভাব বা তত্বটি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই 
উপঘুক্ত সমাধাঁনটি আবিষ্কৃত হুয়। 

স্প্রপিদ্ধ সমগ্রতাবাদী কোহুলার শিম্পাীদের নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন । 

তার স্থবিখ্যাত শিম্পাজী হুলতানের পরীক্ষার্টি নীচে বর্মিত হ'ল। 
স্থুলতাঁনকে একটি বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হ'ল। খাঁচার ভেতরে 

ছুটি বাশের টুকরে। বাথ হ'ল | খাঁচার বাইরে একটু দুরে এমনভাবে কয়েকটি 

কলা বাখ। হ'ল ৫যন সে হাতটি বাঁড়িয়ে, অথবা একটি বাশ দিয়ে কলা টেনে 

আনতে না পারে। হ্থলতান প্রথমে হাত দিয়ে কলা নেবার চেষ্টা করল» 
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তারপর একটি বাশ নিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে দেখল তারপর নে চেষ্ট1 ছেড়ে 
দিয়ে খাঁচার পেছন ভ্বিকে চলে গেল। সেখানে ছুটি বাশ নিয়ে সে খেলা 
করতে লাগল । বাঁশ ছুটির মধ্যে একটি ছিল অন্তটির থেকে পুরৎ্থআর মুখটি 
খোলা । সরু বাঁশটি হঠাৎ পুরু বাঁশটির মধ্যে ঢুকে গেল। হুলতান সঙ্গে লঙ্গে 
সেটি নিয়ে খাঁচার সামনে এল এবং সেটির সাহায্যে সব কলাগুলি টেনে 
নিয়ে এল। 

উপরের পরীক্ষা থেকে বোঝা! যায় যে অন্তর্ৃটি হঠাৎ আসে। স্থলতান 
প্রথমে বুঝতে পারেনি বাশ ছুটির সাহাযো কলাগুলি আনা সম্ভব। সমগ্র 
পরিস্থিতিটি বুঝে নেবার পর হঠাৎ তার মাথায় এল এ বাশটিকে দিয়ে চেষ্টা 
করার কথা। 

আজকাল শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অর্তৃটির সাহাযা নেওয়া হয়ে থাকে। 

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে সময় ও শক্তির অযথা অপবায় হয় ? অর্তদৃ্টির সাহায্যে 
এই অপচয় বন্ধ করা যায়। 

অন্তদৃঠি আসে সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশগুপির মধ্যে পারস্পরিক ল্ন্ধ স্থাপনের 
ছারা । অন্তৃষ্টি যতক্ষণ না আলে ততক্ষণ প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন প্রক্রিয়ায় 

অগ্রসর হতে হয়। এই প্রক্রিয়৷ কল্পনা, বিচার বুদ্ধি ও চিস্তা-শক্তিকে সমস্যার 
সমাধানে নিয়োগ করে। 

অন্তদৃঠি হয় কখনও সম্মুখদৃ্টি (10:9-8187॥ ) আবার কখনও বা পশ্চাৎ 

দৃটি । (:71008181;8) শিম্পাজী যখন জোডা দেওয়া বাঁশটি নিয়ে ছুটে গেল 
কলা আনবার জন্য তখন তার সম্মুখ দৃষ্টি ছিল। সে রুতকার্ধভা সন্ধে 
নিঃসংশয় ছিল। লক্ষ্যে পৌছানর পথ দে দেখতে পেয়েছিল। সম্পূর্ণ 
পরিস্থিতি ঘখন সামনে থাকে এবং বোধগমা হয় তখন সম্মুখ দুটি চলে। 
কিন্তু থর্ণডাইকের বিড়ালের সামনে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি ছিল না বা সম্পূর্ণ 
পরিস্থিতিটি সে দেখতে পায়নি। সে শুধু একটি সম্ভাব্য পথ পেয়েছিল। নেইজন্য 
বার বার চেষ্টার পর, খাঁচার দরজ। খুলতে পেরেছিল এবং পরের দিন থেকে 
ভূল চেষ্টাগুলি পরিহার করবার চেষ্টা করেছিল। একে বলা হয় পশ্চাৎ দি 
(9:০-81886)। যখন সমগ্র পরিস্থিতিটি বুঝবার জন্ত চেষ্টা করতে হয় তখন 
পশ্চাৎদৃ্টি শ্রেয়। 
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€৩) অনুবর্তিত ক্রিয়া] (09081700128) 
একটি বিশেষ উদ্দীপক্ষে ব্যক্তি একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া করে। একে বলে 

অনন্থবন্ডিত ক্রিয়া । এ বিশেষ উদ্দীপককে বলে খ্বাভাবিক উদ্দীপক | মেমন 
খাবার ধামনে দেখলে মুখ লালারসে সিক্ত হয়। এখানে খাবার হ'ল শ্বাভাবিক 
উদ্দীপক এবং খাবার দেখে লালা গ্রন্থিরস নিঃসরণ হল এ উদ্দীপকের উপঘুক্ত 
প্রতিক্রিয়া । অনন্থবাপ্তিত ক্রি্নীকে প্রত্যাবর্ভক ক্রিয়াও বলা হয়। কারণ 
এই ক্রিয়া শ্বতংস্ফুর্ত, শিক্ষাজাত নয় এবং ইহা নিমেষের মধ্যে লাধিত হয়। 
কিন্ত অনেক সময় দেখা যায় একটি বিকল্প উদ্দীপকেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া 

হতে পারে। উপযুক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে অপর একটি উদ্দীপক বারবার 
উপস্থাপন করলে এপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন খাবার দেবার সময় 
উজ্দ্ল আলো! জেলে বারবার কোন জীৰকে খেতে দেওয়া অভ্যাস করা হ'ল। 

এরপর শুধু আলো! জলতে দেখলেই তার মুখ থেকে লাল! ঝরবে। একটি 
বিশেষ পাত্রে কুকুরকে খেতে দেওয়া হল। পাত্রটিতে খাবার না থাকলেও শুধু 
পাত্রটি দেখলেই মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হুৰে। এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক 
হ'ল খাদ্ক এবং বিকল্প উদ্দীপক হ'ল খাবারের পান্ত্র। বিকল্প উদ্দীপকে 
যখন অন্থরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় তখন তাকে বলে অঙ্গবস্তিত ক্রিদ্না 

(9070 0161028708)। 

স্প্রসিদ্ধ রুশ বৈজ্ঞানিক আইভ্যান পি প্যাভলভ একটি কুকুরকে নিয়ে 
গবেষণ! করেছিলেন । তার পরীক্ষার বিবরণ নীচে দেওয়া হল। 

প্যাভলভ প্রথমে কুকুরকে খাবার দিলেন ; কুকুরের মুখ থেকে লাল! নি:স্থত 
হ'ল। প্যাভলভ এই লাল! নিঃসরণকে বললেন অনন্থবতিত ক্রিয়া এবং শিক্ষা 

ব্যতীত এই প্রতিক্রিয়! হওয়ায় এ উদ্দীপককে বললেন ম্বাভাবিক উদ্দীপক 
(90900016000080. ৪6100019) | এর পর তিনি খাবার দেবার ঠিক পূর্ব 

মৃহ্র্তে ঘণ্টা বাজালেন। কযেকদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হল। তিনি 
লক্ষ্য করলেন খাৰায় দ্বেবার পূর্বেই ঘণ্ট। শোন! মাত্র কুকুরের লাল! নিঃসর« 
হল। অন্থবর্তন স্থাপিত হু'ল। ঘণ্টা এখানে বিকল্প উদ্দীপক (99701610090 
৪68000108). ঘণ্টা বাজার প্রতিক্রিয়া হল লালা নিঃসরণ । ঘণ্টা ও খান 

অঙ্থযঙ্গ বন্ধ হওয়ায় কুকুরটি শিখল যে ঘণ্টা পড়লেই খাবার আসবে । ঘণ্টার 
শব এখানে লাল! নিঃসরণ করতে লমর্থ হ'ল। 
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এরপর প্যাতলত তার পদ্ধতির পরিবর্তন করলেেন। তিনি কয়েকছছিন শুধু 
ঘণ্টা বাজালেন কিন্তু খাবার দিলেন না। কয়েকদিন এরূপ করার পর দেখা 
গেল কুকুরের লাল! ক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশই কষে আসতে লাগল এবং শেষে 
দেখা গেল লালা নিঃসরণ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। প্যালগ্ত একে 
বললেন অন্থবর্তনের লোপ (628008070)1 তিনি সিদ্ধান্ত করলেন থে 
অন্থবর্তনের জন্য প্রবলীকরণ (291060:0920606) দরকার ১ এখানে খাস হ'ল 

প্রবলীকরণ। 

প্যাভলভ তার পরীক্ষার জন্য বাত-গ্রতিরোধক কক্ষ নিশ্মাণ করলেন । 

এরূপ আটটি কক্ষে তিনি তীর পরীক্ষণ কার্ধা চালাতেন। তিনি কুকুরের 

গণুদেশে একটি ছিত্র করে ছিত্রের ভিতর দিয়ে একটি ববারের নল ঢুকিয়ে 
দিলেন। নলটি লালানি:সাবী গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত কর! হু'ল। নলটির অপর 
মুখটি একটি দাগকাটা কাচের পাত্রে রাখা হ'ল। লাল! নিসরণ হলে লালারস 
এ ববারের নলের ভেতর দিয়ে ফোটায় ফরোটায় দাগ কাটা কাচের পান্ধে পড়ে। 
কাচের পাত্রের সঙ্গে কাইমোগ্রাফের স্টাইলামটি যোগ কর! হল, যাতে লালারম 
পাত্রে পড়লে স্টাইলাসটি কিদোগ্রাফের ধোয়ান কাগজে দাগ কাটে। 

কুকুরটিকে বাত নিরোধক কক্ষের একটি টেবিলের উপর. দাড় করান হ'ল। 
একটি কাঠের ফ্রেমে তাঁকে এমনভাবে বেধে রাখা হ'ল যাতে খুব বেশী নড়াচড়া 
করতে না পাবে অথচ বেশ সহজভাবে দাড়াতে পারে। 

খান্্ানকারীর উপস্থিতি পাছে কুকুরটিকে প্রভাবিত করে সেইজন্য প্যাভলত 
খাগ্দানের সময় যাস্ত্িক কৌশল অবলম্বন করলেন। পরীক্ষকের উপস্থিতিতে 
পরীক্ষণ কাধ্য যাতে কোনরকমে প্রভাবিত না হয় তার জগ্য তিনি নিজে & 
ঘরে থাকতেন না। পাশের ঘর থেকে পেরিক্কোপের সাহাযো কুকুরটিকে লক্ষ্য 
করতেন। 

পরীক্ষার আগে কুকুরকেও বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা দিয়ে নেওয়া হ'ত। 
উপবে বণিত পরীক্ষা থেকে প্যাভলভ কয়েকটি দিদ্ধাস্তে উপনীত হলেন। 
(১) অন্থবর্তন স্থাপনের জন্ত ম্বাভাবিক ও বিকল্প উদ্দীপক বারবার 

উপস্থাপন কর! দরকার। 

(২) এর জন্ত সব লময়ই প্রবলীকরণ (:98210:9610926) প্রয়োজন । 
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খা এইরূপ একটি প্রবলীকরণ। থাস্ত ব্যতীত পুরে স্থাপিত অন্বর্তন নষ্ট 

হয়ে ঘাঁয়। 

(৩) খাছ দেরীতে দিলে অস্থবর্তন স্থাপিত হতে দেরী হয়। 
(৪) অন্থবর্তন স্থাপনের জন্ত পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া! দরকার এবং 

শিক্ষার দরকার । 
(8) উদ্দীপকের একট শ্রেণীকরণ (£9291811896100. ০? 81700158) 

প্যাতলভ আবিষ্কার করলেন ঘে উদ্দীপকের একই শ্রেণীকরণ দম্ভব। একটি 

অন্বর্তন স্থাপনের পর-_তিনি দেখলেন তার কুকুরের ঘণ্টার শব্ধ শুনে 
লালাক্ষরণ হয়। এরপর ঘণ্টার শব না| করে অন্ত কোন শব্ষ যেষন মেক্রোনোষ 
শুনেও তার লালা ক্ষরণ হতে দেখা গেল। একে বলে উদ্দীপকের একই শ্রেণী 

করণ। এখানে উদ্দীপকটিকে একই ধরণের হতে হবে, অর্থাৎ শবের সঙ্গে 

অন্থবর্তন স্থাপিত হলে যে কোনে! ধরণের শব্দ করলেই কাজ হবে। তবে 

এক্ষেত্রে পালার পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা কম হবে। 
প্যাভলস্ভের মতবাদের সমালোচন। (03218191800 ০: 2810৮৪8 

[00090 )। 

প্যাভলভের মতে শিক্ষণ একটি যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া কিছুই না। 
আমর] যা কিছু শিক্ষা] করি সবই করি অন্ুবর্তনের সাহায্যে । জটিল শিক্ষাকে 

তিনি বললেন অনেকগুলি অন্বর্তন ক্রিয়ার ধারা। ওয়াটসন প্রমূখ 
আচবণবাদীবা] প্যাভলভের ম্তবাদদকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আচরণ- 

বাধীদের কাছে মানুষের আচরণই সব? উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হলে মা্ষ 

তার প্রতিক্রিয়া করে। মন, চিন্তা, কল্পনা-বিচাববুদ্ধি প্রভৃতি আচরণবাধীর। 
স্বীকার করে না। তাদের মতে আমাদের অভ্যাস, পছন্দ, ভয়, রাগ প্রভৃতি 

দব কিছুই সই হয়েছে অনুবর্তন ক্রিয়া থেকে। ওয়াটসন শিশুর ভয় নিয়ে 
পরীক্ষা করেন। তিনি দেখলেন প্রথমে শিশুর ভয় থাকে না, পরিবেশ থেকে 

সে ভয় শেখে। শিশুর সামনে একটি লোমশ পুতুল রাখা হল। শিশু 
যতবার সেটি নেবার জন্ঘ হাত বাড়ায় ততবারই উচ্চ শব্দ করা হয়। শিশু 

তখন ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নয়। এবপর এমন হ'ল যে লোমশ কিছু 
এমন কি শুধু লোম দেখলেই দে ভয় পায়। ওয়াটসন প্যাভলভের মতে মত 
দিয়ে বললেন--আমরা যা কিছু শিখি সবই শিখি অহবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে । 
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কিন্তু প্যাভলভের এ মতবাদ মেনে নেওয়া খায় না। আমাদের মানসিক 

প্রবণতা ঘেমন ইচ্ছা, উদ্দেস্ত, আগ্রহ, প্রভৃতিফে বর্জন করে শিক্ষার এইরূপ 
মতবাদ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা কখনও যান্ত্রিক নয়, নিছক উদ্দীপক 

প্রতিক্রিয়! রূপ দৈহিক ক্রিয়া নয় । 

তবে এ কথাও ঠিক অন্বর্তনকে আমরা শিক্ষা থেকে একেবারে বর্জনও 
করতে পারি না। শিক্ষা জগতে এর মূল্য অপরিসীম । অঙ্ক বা সংস্কৃতের 
শিক্ষকের উপর বিরাগবশতঃ ছাত্র অন্ক ও সংস্কত বিষয়টিকেই পরিহার 

করতে পারে। শিশুর প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতিও এইভাবে বিস্তৃতি লাভ 

করতে পারে । মা যে সব জিনিষ ভালবাসে, শিশুর কাছে সেইসব জিনিসের 

'আদদরই বেশী। শিশুব ভাষা শিক্ষাও এই প্রক্রিয়াতেই হয়ে থাকে। 

শিশুর একটি মাত্র উচ্চারিত ধ্বনি যাকে আকর্ষণ করে আনে, চি 

বললেই মা চিনি আনে । এইভাবে শিশু সমস্ত ভাঁষাঁটি আয়ত্ত করে। 

আমাদের অভ্যানের মূলেও এই প্রক্রিয়া বর্তমান। ছোটবেল! থেকে 

শিশু অন্বর্তনের সাহায্যে নান! কাজে অভ্যন্ত হয়। সাইকেল চড়া, সাঁতার 

কাট! প্রভৃতি অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলি আমর] এইভাবে শিখি । 

শিক্ষণের কয়েকটি প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান (99:09 
21000026806 1506025 ঠ5 19910100601 

শিক্ষণের সাধারণ কোন মতবাদ এ পর্ধযস্ত মনোবিদ্গণ গ্রহণ করেন নি। 

নানাদিক থেকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়টির আলোচনা 
করেছেন। আমরা দলেই সব মতবাদের প্রধান উপাদানগুলির আলোচন। 

করব। 

পধ্যবেক্ষণ (07089:5৮6০0 ) £_-পরিবেশের সহিত সামগুস্ত স্থাপন 

করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানা । একবান্স 

সেগুলি শিখতে পারলে, পরে আর বারবার অন্থুশীলন করে শিখতে হয় না 

কারণ কিভাবে অগ্রসর হবে অথবা পরিহার করবে তা ভাল করে জানা থাকলে 

পরে ভুল হবে না। ইছুর যদ্দি শেখে যে খাবারের পাত্রের শব্দের অর্থই হ'ল 
খাগ্ তখন কিভাবে পান্ত্রের কাছে যাবে তা আর শিখতে হয় না। 

লক্ষ্যের দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করার সমম্ব একবার নিক্ষেপ করলে ফল লাত 
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হ'ল না, লক্ষের উপরদিকে অন্্র বিদ্ধ ছল £ তখন দ্বিতীয়বার নিক্ষেগ করার 

সময় ভুমি নিশ্চয়ই আর একটু নীচু করে অদ্টি নিক্ষেপ করবে। কিন্ত 

ঘঙ্ি কোথায় তোমার অস্তটি বিদ্ধ হয়েছে দেখতে দেওয়া না হয়, তাঁছলে তুমি 

অন্ধের মত যেমনভাবে খুনী অস্ত্র নিক্ষেপ করে যাবে, তোমার শ্রম ও 

প্রচেষ্টার অপব্যয় হবে । অতএব শিক্ষণে ফলাফলের জ্ঞান লাভ করা দরকার । 

( ৪0%19085 ০ £98018 ) যতই ব্যক্তি অবস্থাটিকে নিখুঁতভাবে জানবে 
এবং সমন্তাটিকে বুঝবে ততই সে শিখবে লমন্তার সমাধানের জন্য কি প্রয়োজন 

হবে। এক কথায় মনোযোগ দিয়ে ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজে 

শেখা ঘ্বান্ন এবং উপযুক্ত শিক্ষা হয়। 

অনুনীলন ও পুনরাবৃত্তি ( 7)59:0199 8720 26709010100 ) :--সরল 

কাঁজগুপি একবারের প্রচেষ্টাতে শেখা যায় । কিন্তু জটিল ক্রিয়া আদ্মত্ত করার 

জগ্ঘ বারবার চেষ্টা করার দরকার । কোন অজ্ঞাতকূলশীল ব্যক্তি যর্দি কোন 

কারণে তোমার আগ্রহািত করতে পারে তাহলে তুমি তার নামটি জেনে 

রাখবে এবং একবারের চেষ্টায় সে নাষ মনে করে রাখবে। কিন্তু তার সমন্ধে 

তোমার আগ্রহ না থাকলে তার নামটি মনে রাখার জন্য পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন 

হবে। 
পুনরা বৃত্তির জঅময় (11100106০01 190988400 ) £-যদি বিশেষ 

শিক্ষণীয় অবস্থাটি বহুদিন আর না আসে তাহলে প্রথম বারের শিক্ষার কিছুই 

মনে থাকে না। পুনবাবৃত্তির সময়ের ব্যবধানের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে , 

পে সীমার বাইরে চলে গেলে পূর্বের শেখ] বিষন্ন মনে থাকে না। 

গ্রবলীকরণ (/5:0£07:9900506 ) ২ শুধু অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি নয় 

পিক্ষণের জন্য গ্রবলীকরণ দরকার । ফগাফলের জ্ঞান না হলে প্রবলীকরণ 

হয় না। প্যাভলভের পরীক্ষায় আমর! দেখেছি প্রবলীকরণের জন্ত খান 

উপস্থাপন না করার ফলে পূর্বের স্থাপিত অন্ধুবর্তন নষ্ট হয়ে গেছে। 

প্রবণীকরণকে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী পুরস্কার (291৯0) ও শান্তি 

(09888575996 ) কলেছেন। প্যাভলভের কুকুর এবং ধর্ণভাইকের বিড়াল 

খান্য ছার! পুরস্কৃত হয়েছিল। শিশু গরষ জিনিষে ছাত দেওয়ার জন্য শান্তি 

পেল, ভাব হাত পুড়ে গেল। এর পন্য দে গরম জিনিষকে পরিহার করে 

চলবে। 
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গ্রেকণ! (14018৭80100 ) £জীব উদ্দেস্ত প্রণোঁধিত না হলে কিছুই 
শিক্ষা করে না। ফললাভের উদ্দেপ্তে মাছ কাজ করে। এই উদ্দেষ্ত খাত 

লাভ হতে পারে, আবার বিপদ থেকে পলায়নও হতে পাবে । 

উদ্দেস্ত গ্রবল হলে যেমন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত জীব খাছ লাভের লম্ভাবনাক়্ 
মোজান্থজি লক্ষ্য পথে ছুটে যায়) সমস্ত অবস্থাটিকে পর্যবেক্ষণ করার ধৈর্ধা 

তার থাকে না। বার্থ হলে তখন সে ক্রুদ্ধ হয় অন্তভাবে লক্ষা অভিমুখে যাবার 
চেষ্টা কষে না। 

সেইজন্য উদ্দেস্ট সাধনের জন্ত পুরস্কার বা প্রবলীকরণ দরকার । শিক্ষার 
ফললাভ না হলে ব্যক্তির শিক্ষার আগ্রহ চলে যায়। 

যে ক্রিয়ায় ফললাভ হয় না সে ক্রিয়া পরিত্যক্ত হুয়। কিন্ত কখনও 

কখনও দেখা গেছে ফললাতে ব্যর্থ হবার পরও ব্যক্তি সেই একই ভাবে কাজ 
করে। এর অর্থ কি? ফললাভের কল্পিত পুরস্বান্মের (98977)90 

£9-106070910906 ) আশায় সম্ভবতঃ সে ক্রিয়া করে। ব্যক্তির মনে হয়ত 

ধারণ থাকতে পারে ঘষে সে কিছুটা কাজ করেছে কিন্তু বাস্তবে সে কিছুই 

করে নি। শিশু কুকুরকে ভয় করে; কুকুর না কামড়ালেও সে কুকুর 
দেখলেই পলায়ণ করে এবং মনে মনে তাবে পলায়ন না করলে নিশ্চয়ই তাকে 
কুকুরে কামড়ে দিত। স্থৃতরাঁং তার ভয়কে এখানে প্রবল কর] হল কল্পপার 

সাহায্যে। 

07686101779 (প্রশ্নাবলী ) 

1, "8৮ ০ 5০৮. 209820 5৮ 19870012082 08৮ 515 165 

01)81:50097:190109, 

শিক্ষণ বলতে কি বোঝ | শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? 
2. 07501210800. 022610156111)021001166:8 60181 8200. টো 

1590010, 

নভাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন শিক্ষণের ব্যাখ্যা ও সমালোচন। 

কর। 

8, 00150019100 800. 021610159 10818176601 19970108. 

অন্তৃহির সাহায্যে শিক্ষণ মতবাদের ব্যাখা! ও সমালোচন! কর। 
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4. 705) ৫০ 5০08 10890. ৮৮ 00200:0192108, 2200912 
চ2871078 65061110606 10 000010102108, 

অনুবর্তন বলিতে কি বোঝ? প্যাতলতের অন্ুবর্তনের পরীক্ষার বর্ন 

ধাও। | 

&. 1001510 1987810£ ৮ ০000100001708, 

অন্ুবর্তনের মাহাযো শিক্ষণের ব্যাখা! কর। 
6, 9159 8206 0098 00 :-- 

110800800 ০1 00001810018 অস্থবর্তনের বিলোপ, 291010:0879976 

প্রীবলীকরণ) 18 01 20010016 298028০ বহু প্রতিক্রিয়ার হথত্্। 
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স্বরণ ক্রিয়। 
(10670707711967106 ) 

স্মরণ ক্রিয়। ও স্মৃতি (14970: ):--শ্বতিকে ঘিরেই আমাদের সত্যতা 

মাথা উচু করে দীড়িয়ে আছে। কিন্তু স্থিতি আমরা কাকে বলব। স্মৃতি 
কথাটি হ'ল বিশেষ্ত ) স্থতি হল অতীতের ঘটনার পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা 
আর ন্মরণ ক্রিয়া হল অতীতের ঘটনার পুনকদ্রেক। ব্াক্তিতে ব্যক্তিতে 
শ্বৃতির পার্থক্য থাকতে পারে । ম্মরণ ক্রিয়া হল অতীত অভিজ্ঞতাকে চেতন 

মনে ফিরিয়ে আনা। উডওয়ার্থ ( ০০৫ *০:%, ) বলেছেন ম্মরণ ক্রিয়া 

হুল পূর্ব্বে যা শিখেছি ভা মনে করা। অতএব ম্মরণ ক্রিয়ার জন্ত' একদিকে 
দরকার অতীতের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ অপরদিকে দরকার পুনকুপ্রেক ৷ 

কারণ শুধু অতীত ঘটন মন্তিফে সংরক্ষিত হলে তাকে আমরা ম্বরণ-ক্রিয়া 

বলতে পারি না। পুনকরুদ্রেক না হলে সংরক্ষণের পরিমাপ হয় না। 

আবার ম্মরণ ক্রিয়া ও কল্পনা এক নয়। কল্পনায় ঘটনা অতিরঞ্িত হতে 

পারে। ম্মরণ ক্রিয়ার জন্য ঘটনার অবিকল পুনরুদ্রেক দরকার । এইজন্া 
উডওয়ার্থ মরণ ক্রিয়াকে বলেছেন কল্পনার পুনরুদ্রেক (১90০0006159 

[09810086100 )। 

স্মৃতির উপাদান (889$01:9 ০ 206100) £-_ 

স্মরণ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে নিয়লিখিত উপাদানগুকি পাওয়া যায় । 
১। শিক্ষণ (1980108 ) ;__অতীত ঘটনাকে ম্মরণ করতে হলে প্রথমে 

দরকার শিক্ষণ । পূর্বে কিছু না শিখলে অভিজ্ঞত। হয় না আবার অভিজ্ঞতা 

না ছলে ম্মরণ করব কাকে । তাই কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করে বাকোন 

কিছু শিক্ষা করে তাকে আমরা মস্তিফে সংরক্ষণ করে রাখি। 

শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে ৫ 
: (১) যেমন বার বার আবৃত্তি করে মুখস্থ করা। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পাঠ 

বিষয় যদি কেবল অভ্যানের দ্বারা আয়ত্ত কর! হয় তাহলে শিখতে দেরী হয় 
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এবং বেদীদিন মনে থাকে না। অতএব পাঠ্যবিবয়টি বুঝে অভ্যান করা 
প্রিযোগন । 

(২) অন্ধের যত হাতড়ে হাতড়ে ও শেখ! ঘায়। একে বলে চেষ্টা ও 

ভুলের সময়ে শেখা (1::181 800 71:00: 15800108 )। অকিক্ষার্থা প্রথমে 
একভাবে কোন এক সমন্ার সমাধান করতে চেষ্টা করে। ভারপর ভুল করে 
বুঝতে পারে দেভাবে হবে না। তখন আবার অন্ভাবে চেষ্টা করে। 
এইভাবে বার বার চেষ্টা করে হঠাৎ সমক্তার সমাধান করে ফেলে। 

(৩) অন্তৃষ্টির (159185) লাহাযোও শেখা যায়। যেমন প্রথমে 
নমন্তাঁটি বেশ করে দেখে, বুঝে এবং মনে মনে ভেবে নিয়ে অগ্রসন্ব হলে প্রায়ই 
ভুল হয় না এবং সময়ও বেশী লাগে না। 

শিখনের লেখচিত্র (195:01086 0৮:5৩ ) £--শিখনের প্রকৃতি নিয়ে 

এবার আলোচন! কর] যাক । বার বার শেখার ফলে দ্রুত উন্নতি হয় না ধীর 

উন্নতি হয়? মনে কর টাইপরাইটিং শিখছি এবং প্রতিদিন আধঘণ্টা অভ্যাস 
করছি। প্রতিদিন টাইপ কর! শবেব লংখ্যা! গণনা করে ফলাফল দ্বার! যদি 

একটি লেখচিত্র অঙ্কন করি তাহলে আমর! শিখনের লেখচিত্র পাব। এইরূপ 
একটি লেখচিত্র নিয়ে দেওয়া হল। 
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চিত্রটি লক্ষ্য করলে ঘেখতে পাবে যে প্রথমের দিকে শিখনের উন্নতি খুব 
ক্রুত। কিন্তু পরে উন্নতির হার ক্রমশঃ কমতে কমতে 'একেবারে বন্ধ হয়ে ঘায়। 



স্মরণ জিয়া ১৫৯ 

উন্নতির হার বন্ধ হতে দেখে প্রথমে মনে ছবে বুঝি বা শিখনের শেষ লী 
এনেছে। কিন্ত তানয়। কিছুদিন পরে আবার উদ্নতিধ হার বাড়তে থাকে । 

উয়ভির হায় ঘে সময়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যার মেই সময়টাকে বল! হয় 
প্লেটো পিরিয়ড (2186953. 92100 ) 1 

সহজ শেখ! (109000225 20 10982001708 ) 

স্বৃতিশত্তি' বাড়ান যায় কিনা অথবা উত্তন স্বতিশপ্তি বলে কিছু আছে 
কিনা এবিষয় নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। মনোবিজানীরা সকলে একমত 

ষে স্বতি একটি সহজাত শক্তি যাকে বাঁড়া বা কমান ঘায় না। তবে সহজে 
যনে রাখার কতকগুলি উপায় তারা বলেছেন। নিয়ে সেগুলি দেওয়া হল। 

(১) পাঠ্য বিষয়ের উপর নির্ভয় করে পাঠক কি-ভাবে বিষয়টি মুখস্থ 
করবে। 

[81550 8980০156100” ৪৪6-এ অভীক্ষক কতকগুলি শব জোড়ায় 

€জাড়ায় সাজিয়ে নেয় এবং প্রত্যেক জোড়। শব্ধ অতীক্ষার্থীর কাছে বলে যায়। 

কিন্তু যেহেতু অভিক্ষার্থী জানে যে এগুলি তাকে পর পর মুখস্থ রাখতে হবে না 

এবং প্রত্যেক জোড়ার প্রথম শবটি বললে তাকে দ্বিতীয় শব্টি বলতে হবে 
সেই হেতু সে একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি শবের সংযোগ স্থাপন করে মনে 
রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি তাঁকে হঠাৎ উপর থেকে নীচের দিকে পরপর 

পব্বগুলি মুখস্থ বলতে বল! হয় তাহলে সে পারবে না। কারণ ওভাবে সংযোগ 

স্থাপন করবার চেষ্টা সেকরেনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে সংযোগ স্থাপন হুল 
মুখস্থ করার সহজ উপায়। 

(২) খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেও (0)৪9:%80100 ) মনে রাখা 

সহজ হুয়। 

অর্থহীন বর্ণ তালিক1 বা! সংখ্যা মুখস্থ করতে হলে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি 
ষনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কিভাবে মনে রাখ! যায় যেমন অর্থহীন 
তালিকার বর্ণমালাগুলিকে সমগ্রভাবে একটি হিসাবে কখন দেখবার চেষ্টা করা! 
হয়ে থাকে, এমনকি অনেক সময় অর্থহীন বর্ণ তালিকায় অিক্ষার্থ অর্থও 

আরোপ করে থাকে, যেমন কবিতা বা কোন অর্থপূর্ণ বিষয় আতবত্ব করতে হলে 
প্রথষে সেটির অর্থ বুঝে নিয়ে তারপর আদ্মত্ত করতে হুয়। 



১৬৩ মনোবিজান 

(৭) মনে মনে পুনরাবৃত্তি করলে সহজে শেখ ঘায়। 
একঘার্,ছু'বার বিষয়টিকে পড়ে নেবার পন্ধ বই বন্ধ করে যনে মনে আবৃক্তি 

করে আঁবার চেষ্টা করতে হয়। কোথাও আটকে গেলে দেখে নিযে আবার 

পুনরাবৃত্তি করতে হয় এই ভাবে চেষ্টা করলে যে কোন বিষয় লহজে ও অল্প 
সময়ে শেখা যায়। 

(৪) এক লক্ষে শিক্ষার চেয়ে (00858890. 198102105 ) বিরতি পুর্ণ 

(৪8090. 19822108 ) শিক্ষার সময় কম লাগে 

ঘর্দি কোন কিছু শেখার সময় বার বার ক্রমান্বয়ে একই জিনিষ আবৃত্তি কর 

হয় তা"ছলে হত তাড়াতাড়ি শেখা যায় তার থেকেও তাড়াতাড়ি শেখ! যাবে 
মাঝে মাঁঝে একটু বিরতি দিয়ে শিখলে । মনে কর! যাক পরীক্ষাগারে ১২টি 
অর্থহীন শব্ধতালিক মুখস্থ করান হচ্ছে । ২ সেকেও পর পর একটি কবে শক 
বলা হচ্ছে আর তালিকাটি শেষ হলে আরম্ভ করার আগে ৬ মেকেও্ড বিরডি 

দেওয়া হচ্ছে। এটা হল এক সঙ্গে শেখার (0085990. 19800108) উদাহরণ ।, 

আবার অনুরূপ আর একটি পরীক্ষণে আগের মত সব ঠিক রেখে শেষের বিরতি 
৬ সেকেণ্ডের জায়গায় ২ মিনিট করা হল। এই ২ মিনিট সময়টা তাকে বং 
নিয়ে পৰীক্ষা করা হুল। ফলে দেখা গেল একসঙ্গে শেখায় ( 20089990 

19%108 ) ১৫ বার আবৃত্তির পর অভিক্ষাঁ্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত করেছে, 
কিন্তু বিরতি পূর্ণ-শিক্ষায় (98০90. 19820128 ) ১১ বার আবৃত্তির পরই মেটি 
আয়ত্ত করেছে। 

(৫) জন্পুর্ণ ও আংশিক পদ্ধতিতে শেখা ( ১০1৩ ৪2৫ 091৮ 
1981:010£ ) 

একটা বড় বিষয় শিক্ষা করতে গেলে আমর] সাধারণতঃ সেটাকে কয়েক 

ভাগে ভাগ করে নিই এবং তারপর প্রত্যেক ভাগকে পৃথক পৃথক ভাবে আয়ত্ত 

করি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উল্লিথিত পৃথক ভাবে আয়ত্ত না' 

করে যদি সম্পূর্ণ বিষয়টাই বার বার করে পড়া যায় তাহলে আরও তাড়াতাড়ি 
শেখা ঘায়। 

(৬) পাঠ বিষয়টির ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে পড়লে তাড়াতাড়ি 
শেখা যায়। যেমন গগ্ভের চেয়ে পদ্ তাড়াতাড়ি শেখা যায়। 
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২। ধারণ (:086690805 ) 
এতক্ষণ আমরা শিক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম; এখন আলোচনা 

করব ধারণ পশ্বদ্ধে। আমর] ফ্বেখতে পাই যে আমকা যা শিক্ষা করি, একটি 
নির্দিষ্ট সময়ের বাবধানে তার কিছুটা মাত্র মনে থাকে । একেই ধারণ বলা 

হয়। 

অলোবিজঞানী মূলার বলেছেন বারবার পাঠ করার ফলে অধীত বিষয়টি 
আমাদের মস্তিফধে তার চিহ্ন বেখে যায়। এই চিহ্কে রলে শ্মতি-চি। 
এগুলি খালি চোখে বা অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা! যায় ন। সত্য, কিন্ধ যে ব্যক্তি 

একবার কিছু শিখেছে, তার দাগ তার মস্তিষ্কে থেকে যায় এবং পরে সে ছ্গিনিষ 

আবার তাকে নৃতন করে শিখতে হয় না। যে ১২ বতসর বয়সে সাতার 
শিখেছে সে যদি দশ বৎসর পরে আবার সতার দেয় তাছলে আগের মতই 

সীতার দিতে পারবে । এই চিহ্হের প্রতি কি তাজানা যায় নি কিন্ত মস্তি 

এই দাগ বা চিহ্ন যে পড়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ মৃলারের এই চিহ্ন ব৷ ছাপের অস্তিত্ব শ্বীকার 

করেন না। তারা বলেন শেখার পর মস্তিষ্কে কোন চিহ্ন পড়ে না। ধারণ 

ক্রিন্তা হ'ল মস্তিষ্কের বিশেষ একটি সংগঠন । যখন অমরা নৃতন কিছু শিখি, 
তখনই মস্তিষ্কে একটি গঠনমূলক পরিবর্তন হয়। হোয়াগল্যাণ্ড (7:০98180) 

বলেছেন আমর! মন্তিফের এই সংগঠনটিকে ধারণ করে রাখি এবং দরকার 

হলে আমর! সেটিকে প্রকাশ কৰি অর্থাৎ মনে কৰি। 

ধারণ-ক্ষমতা পরিমাপের জন্যে পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ তিনটি উপাক়্ 
অবলম্বন করা হয়। 

(১) পুনরুত্রেক (5০81) ) £- তুমি বিষয়টি মনে করতে পার ঘা আমরা 
পরীক্ষা সময় করে থাকি । 

(২) পরিচিতি (7০০০৪০:০০০, ) £--তুমি অর্ধীত বন্তর যেটা! জান সেট! 
বেছে নিতে পাব্র। “সত্য বা মিথ্যা” অতীক্ষায় (1:05 15199 9৪6 ) আমরা 

এইবপ করে থাকি। অভীক্ষায় অনেকগুলে! উত্তর দিয়ে অতীক্ষার্থীকে ঠিক 
উত্তরের নীচে দাগ দিতে বল! হয়। 

(৬) পুনঃ শিক্ষণ (091987:0108) ১ কিছুদিন পূর্বে শেখা! একটা বিষস়্ 

হয়ত কিছুতেই মনে করতে পারা যাচ্ছে না, তখন কিন্তু ২১ বাক্স পড়লেই 
১১ 
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বিষয়টি মনে পড়বে। কিন্তু যে বিষয়টি শিখতে আগে ১০ ধিনিট লেগেছিল 
গখন পেটা শিখতে ৮ যিনি লাগবে 'অর্থাৎ আগের চেয়ে ২ খিনিট কম । একে 

বল্ব শিক্ষা ও নঞ্চয় পদ্ধতি (16880108 50০ 385108 189803)। 

100697%%1 বা বাধধানের উপর এই ধারণ ক্রিয়া নির্ভর করে। অধীত 

বিষয়টি ঘত বেশীদিন পরে মনে করার চেষ্টা করা হবে ততই ধারণ শক্তি ক্গীণ 
হয়ে আসবে । যেহেতু এই সময়ের ব্যবধানটি কখনই শুন্য নয় সেহেতু এঁ সময়ে 
অন্য কোঁন কাজে নিশ্চয়ই আমরা ব্যস্ত ছিলাম এবং এই ব্যস্ত থাকার জন্তু 

ধারণ ক্রিয়া বাত হয়েছিল। 
এই প্রদক্ষে কতকগুলে। বিষয় যনে রাখতে হুবে। 
(ক) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষ৷ তাড়াতাড়ি ভোলে। 

(খ) যে বিষয়টি অতি শিক্ষা কর] হয়েছিল (০59: 16805 )১ সেটা 
অপেক্ষাকৃত ধীরে ভুলি। 

অর্থহীন তালিক] মৃখস্থ করার ৪ মাস পরে দেখা গেছে একটিও মনে নেই | 
কিন্ত একটি পদ্য ভাল করে শেখা থাকলে ২* বৎসর পরেও স্মরণ করা ঘেতে 
পাঁরে। অতি শিক্ষা কর! বিষয় আমরা অতি সহজেই মনে করতে পারি। 

ধারণ বা চিহ্ন থাকে কোথায়--এ নিয়ে ছুই প্রকারের মতবাদ আছে। 

একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন যে অধীত বিদ্যা তার চিহ্ন রেখে দেয় মস্তিফে 

অর্থাৎ শরীরের মধ্যে । অপর দল বলেন ঘে শরীরের মধ্যে অর্থাৎ মস্তিফে 
স্থৃতি-চিহ্ন তার দাগ রেখে যায় না, দাগ থাকে মনে । এ মতবাদের বিকুদ্ধে 

যুক্তি এই থে যদি মনে স্মতি-চিহ্ন থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন 
খাকি না কেন? এর উত্তরে ফ্রয়েভ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন থে 

“মনোজগৎকে আমরা ছু'ভাগে ভাগ করতে পারি-চেতন ভ্তর ও অবচেতন 

স্তর। পুরাতন অভিজ্ঞতা এই অবচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকে এবং প্রয়োজন মত 
ভাকেই আমরা চেতন স্তরে তৃলে আনি অর্থাৎ মনে করি। 

পুনরুদ্রেক (55০৬1 ) 

পুনবাক্গ যনে আনাকেই অধীতবিষটির পুরকুত্তরেক বলব। পুনরুজ্ত্রেকের 
সষয় সর্ধপ্রকার ভাবমৃত্তি গঠিত হয়। যেমন ' দর্শনগত ভাবমৃত্তি, শ্রবন গত 
তাবমুতি, স্পর্শধন্মী ভাবদৃত্তি ইত্যাদি। শেখার সময় যে তাবহৃত্ি গঠন কনে 
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শিখেছি পুনরুত্রেকের স্যয় লেই ভাবমৃত্তিই যে গঠন করতে হবে তা নয়। 
যে কহিতাটি বার বার আবুত্তি করে শিখেছি, পুনকদ্রকের সমগ্ন সেটি লিখতে 
পারি। 

স্বৃতিগত্ভ ভাবনুষ্তি :--পুনকত্রেকের সময» যদি পূর্বে যেভাবে শিখেছি 
সেইভাবে মনে করতে পারি তবে তাকে বলা হয় স্থতিগত ভাবমৃত্ধি। 
আঁকাশের লীল ব্মথবা বরফের ঠাগ্ডাকে তৃমি পুনরায় স্বতিপটে আনতে পারো! । 

আইডেটিক ভাবমৃত্তি £--অতীতে শেখা দৃষ্টি যখন সজীব হয়ে চোখের 
সামনে ভালে বা অতীতে শোনা! সরটি যখন কর্ণকুছরে স্পন্দিত হয় তখন তাকে 
বল! হয় আইডেটিক ভাবমৃত্তি | পুনকুতত্রেকের সময্ন শিশুরা এ ধরণের ভাবমৃত্তি 
গঠন করে। 

স্মরণ শক্তির একটা লীমা আছে, যনে করা কখনই সম্পূর্ণ হয় না, নিভূল 
হয় না, এমন কি সময় সময় ভ্রম ও হতে পারে। পুনরুত্রেকের সময় এগুলি 
আমর] উপলব্ধি করি। কোর্টে সাক্ষ্য দেবার সময় সাক্ষীর এই জন্তে খুব মৃক্ধিল 
হয়। একমাস বা এক সপ্তাহ পূর্বের ঘটনা] তাকে বিবৃত করতে হয়। 
আরও মুস্কিল হয় প্রত্যেকটি ঘটনার বা অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দেবার সময় 
যে ঘটন] সে খুঁটিয়ে দেখেনি কেমন করে সে তা স্মরণ করবে। এই কারণে 
সাক্ষী যা হওয়! সম্ভব, তাই বলে যায় আসল ঘটন। স্মরণ করে বলে না। 

পুনরুদ্রেকে বাধ। (1069:19:9009 0 £90811) :--আমি প্রশ্নের 

উত্তরট! জানি অথচ ভূল উত্তর দিচ্ছি এরূপ ঘটন] ঘটে নাকি? অনেক পরে 
ঠিক উত্তরটি মনে পড়ে । এখানে নান! বাধা প্রতিরোধের কাজ করে। 

অতিরিক্ত আবেগ, যেমন ভয়, উৎকঠা, আত্মমচেতণতা ইত্যাদি বিরোধের 
কাজ কবে। আর এক প্রকার বাধা পুনরুদ্রেকের ব্যাঘাত ঘটায়। অনেক 
সময় দেখ যায় একই প্রশ্নের ছুটি উত্তর মনে আসে। এরকম সময় কিছু 
সময় নিশ্েষ্ট থাকতে হয়, কিছুক্ষণ পর ঠিক উত্তরটি মনে আসে। 

পুনরুদ্রেকের কারণ ১-বিষয়টি যে আয়ত্ত হয়েছে তার প্রমাণ হল 
পুনরুদ্রেক | তবে পুনকন্রেক না করতে পারলে যে বিষয়টি আয়ত্ত হয়নি এন্ূপ 

কথ! আমর! বলতে পারি না। কোন বিষয় মনে করতে না পারলেও 
ঘিতীয়বার শিক্ষা করার সময় দেখা গেছে বিষয়টি আগেই শেখ! ছিল। 

পুনরুদ্রেক নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেগুলি নিয়ে দেওয়া হল।- 
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(১) উদ্দীপকের সম্পুর্ণভ। ১--উদ্দীপক ছাড়া কখনও পুনরুত্রেক হয 
না। কবিতা মনে করতে গেলে কবিতার নামটি প্রথম মনে তালে ডান্বপর 
কবিতাটি মনে আসে। 

কিন্ত অনেক সময় দেখা! ঘায় অতীতে শোনা একটা স্থর তৌয়াত্ব কানে 
ভানছে কিন্তু কোথায় শুনেছ মনে করতে পারছ না। একে বলে' 
পার়দিতারেসন (67965928600 )। সম্পূর্ণ উদ্দীপক বা সম্পূর্ণ পরিবেশ 
পুনকুত্রেকে সহায়তা করে। 

(২) মানসিক প্রস্ততি £ -ইচ্ছা' ব! মানসিক প্রস্ততি পুনরুদ্রেকের জন্ত 
একাস্ত প্রয়োজন । ঠিক লময়ে মনে আনা অনেক সহজ। পবীক্ষার্থ 

পরীক্ষার সময় অতি সহজে অধীত বিষয়টি মনে আনে কিন্ত পরীক্ষার পর 
ক্রত হারে ভুলে যায়। 

(৩) পুনরুজ্রেকের জন্য চেষ্ট1! দরকার £__কোঁন কাজ করার জন্য চেষ্টা 
যত বেশী থাকে কাজটা তত ভাল হয়। অনেকে বলেন চেষ্টা পুত্ুরুত্রেকের 
বাধা । কে না! জানে বারবার চেষ্টা করেও একট! নাম কিছুতেই মনে আসে না 
অথচ যখন চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি এমন কি চেষ্টার কথা ভুলে গেছি তখন হঠাৎ 
মনে পড়ে সেই নামটি? একথা সত্য সন্দেহ নেই যে অতিরিক্ত চেষ্টা 

পুনকৃদ্দেকের বাঁধ! স্বরূপ, তথাপি একথাও সত্য ঘে পুনরুদ্রেকের জন্ত অল্প 
চেষ্টার দরকার হয়। 

(৪) আবেগজনিত বাধা ১-_ভাল করে শেখা জিনিষ ও আবেগের সময় 

মনে আনতে পাবি না। 

(৫) গ্রীতিকর ও অগ্রীতিকর বিষয় :__-মনোবিদগণ বলেন আমরা 
অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতা দমন করে রাখি এবং প্রীতিকর অভিজ্ঞতাগুলি 

মনে করি। 

পুনকুজেকের বিশেষ কতগুলি উপায় (9790881 06৩:09৪ ৫0: 

29981] ) $--বিস্াত শৈশবের কাহিনীও কতগুলি পদ্ধতির সাহায্যে মনে করা 

যায় :--সেগুলি হুল (১) হিপনমিন (750009918 ) £--হিপন্সিস্ এর সময় 

অচেতন অবস্থায় অনেক স্থতির পুনকুদ্রেক হয়। (২) ক্রিষ্টাল গেজিং (0:58681 

985%108 ) +__-একটা কাচের বলের দিকে তাকিয়ে অনেকে হারানে! দিনের 

কথ। বলতে পারে । বলটির মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, জালো. ছায়ার 
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খেলা প্রভৃতি হয়ত ব্যক্তিকে মানসমূতি গঠনে নাছাধ্য কর়ে। (৩) কোন 
ব্যক্তিকে অন্ত দিকে মন দ্বিয়ে ঘা! খুনী লিখতে বলা হয়। আনমনা অবস্থার এই 
রেখ! থেকে অনেক অতীত ঘটনার পুনরুদ্রেক হয় । 

পরিচিতি (:০০০০16০০) 

পরিচিতির সংজ্ঞা হল বিষয়ের উপস্থিতিতে ল্মরণ করা! । বন্ধুর চেহান়্া, 

কঠ$হ্র প্রভৃতি শুনে তুমি বন্ধুকে চিনতে পারছ। কুকুর ভ্রাণের সাহায্যে তার 

প্রভুকে চিনতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিতিনন ইন্দরিয়ের লাহাঘ্যে আমর] 
পরিচিতকে পরিচিত বলে আবিষ্কার করি । সেই জন্ত পর্িচিতিকে প্রত্াক্ষণের 

একরূপ ও বলা চলে। 

পরিচিতি পুনকদ্রেকের মত স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন নাম, কোন ছঝি, 
কোনস্থর যা তুমি মনে করতে পারছ না ফেউ তোমার সামনে সেগুলি 
উপস্থাপিত করলেই তুমি চিনতে পাববে। 

পরিচিতি কিন্তু সব সময় নিভূল হয় না। পূর্বে দেখা এক ব্যক্তির সঙ্গে 
সাদৃপ্ত আছে এরকম কাঁউকে তোমার সামনে আনলে তুমি পরিচয়ের শ্বীকতি 
দেবে কিন্ত এ তোমার ভুল পরিচিতি । 

পরিচিতির ভুল ছুই প্রকারের হতে পারে :_ 

(১) পর্িচিতকে চিনতে না 'পার1 (২) অপরিচিতকে চেনার স্বীকৃতি 

দেওয়া ।__ 

পরিচিতকে চিনতে না পারার হেতু (ক) পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তর 
পরিবর্তন অথব1 অবস্থা বা পরিবেশের পরিবর্তন ।--(খ) আমাদের মনের 
অপ্রস্ততি বা অনিচ্ছা । আবার সম্পৃণ অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনতে পারার 
হেতু হল হয়ত আমরা যাঁর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছি তার সঙ্গে এই ব্যক্তির 

সাদৃশ্ত আছে। 
আত্মবিশ্বাস পরিচিত্তিব একটি অঙ্গ । পরিচিত সন্বদ্ধে যত বেশী বিশ্বান 

থাকবে, পরিচিতি তত বেশী নিভূলি হবে। কিন্ত কোন কোন লহস়্ 
আত্মবিশ্বাস থাকলেও আমর] ভুল করে চিনি। 
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ক্মরণ ক্রিল্লার অর্ত (00046161008 ০ 78825790008 ) শরণ 
ক্রিয়া! নির্ভর করে অভিজ্ঞতার ধারণ ও পুনকত্রেকেয় উপর । অতএব কোন 
বর্তগ্চলি মেনে চললে ধারণ সুদৃঢ় হুয় এবং পুনরুপ্রেক সহজ হয় সেগুলির 
আলোচন1! করতে হবে। তবে একথাও সত্য যে স্বতিশক্কি বা ধারণ ক্ষমতা 

বাড়ান যায় না। কিন্ত সর্তগুলি অনুসরণ করলে ধারণ সুদৃঢ় হয়। সর্তগুলিকে 
আমগ্লা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করব। (১) শারীরিক 
(0৮591081 ), (২) মানসিক ( 10920691 ), (৩) শিক্ষণ-পদ্ধতি মুলক 

(190১০1981 )১ (৪) আবেগমূলক (170010081 ) ও (৫) পরিবেশ 

লবঙ্কীয় ( 17051:070797765] 01 

(১) শারীরিক (11:55198] ) :--দেহ নীরোগ ও সুস্থ থাকলে ধারণ 

সথদৃঃ হয়। 

(২) মানসিক '(1167691) £- বিষয়বস্তটি ভাল করে বুঝে শিখলে 
অধিক দিন ধারণ কর] যাম। শেখার জন্য প্রেষণা, মনোযোগ আগ্রহ 

থাকলে শেখা বিষয়টি বেশীদিন ধরে রাখা যায়। 

মাহছষের বুদ্ধির সঙ্গে তার ধারণক্ষমতার যোগ আছে। দেখা গেছে সব 
ব্যক্তি শেখা বিষয় সমান ভাবে ধারণ করতে পারে না। মেধাবী ছাত্র একবার 

শেখা বিষদ্বটি বহুদিন ধারণ করতে পারে কিন্তু অল্পধী ছাত্র বারবার ভুলে 
যায়। তার স্থতিশক্তি কম। শৈশবে ধারণক্ষমতা! বেশী কিন্তু বুদ্ধ বয়সে তা 

নয়। শৈশবে মূখস্থ করা কবিতাটি পরবর্তী জীবনেও বহুদিন ধারণ করে রাখা 
যায় এবং পুনরাবৃত্তি করা যায়। 

(৩) শিক্ষণ-পদ্ধতিমূলক ( 1196১011081 ) £__বিষয়টি অস্থশীলনের মাধ্যমে 
বার বার অভ্যাস করলে অধিকরিন মনে রাখা যায়। শেখার পর আবৃত্তি 

কবে নিলে ভাল মনে থাকে । শেখার সময় একটানা অনেকক্ষণ না পড়ে 
মাঝে মাঝে বিরতি দিলে ভাল হয়। এর ফুলে শেখ! বিষয্নটি মস্তিফে ধারণ 
কর! যায়। অর্থপূর্ণ বিষয়টি ভাগ করে না পড়ে লষগ্রটি একলঙ্গে পড়লে 
ভাল মনে থাকে। আবার অর্থহীন বিষয়বস্ত অথবা অত্যন্ত দীর্ঘ বিষয়বস্ত 

শিখতে হলে অংশ পদ্ধতিতে অর্থাৎ ভাগ করে শিখলে ধাত্ণ ভাল হয়। 

(৪) আবেগমূলক (800০0680081 ) ৪ শোক, ছুংখ, আনন্দ মিশ্রিত 
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ঘটনা! ও বহুদিন মনে থাকে । তোমার জয়দিনের উৎসবের স্মতিট স্থতিপটে 
আকা থাকে । বাড়ীতে ঠাকুম। দিদিমার মৃত্যুকালীন দৃষ্তটি চিরফিন হয়ত 
মনে ধরে রাখতে পারো!। সুদূর অতীতে কবে একদিন দাঞ্জিলিং গিয়েছিলে।, 
তোষার 'অস্গরাগ, বিন্বয়। আবেগ, ভাল লাগার রংএ রঞ্জিত হয়ে সে ভ্রমণের 

শ্থৃতি মানসপটে মুত্রিত হয়ে আছে। 
(৫) পরিবেশ মূলক ( 7)051:00109069] ) :--অন্থকূল পরিবেশে শিখলে 

শেখা বিষয়টি ভাল মনে থাকে । পরিবেশ প্রতিকূল ছলে পাঠে মনোধোগ 
থাকে না ও আমর! ভুলে যাই। আবার পরিবেশ পরিবর্তিত হলেও বিধয়টি 
মনে রাখা কষ্টকর হুয়। দেখা গেছে উপরের আলোচিত সর্তগুলি ছাড়া 

বিষয়ের আকর্ষণীয়তা, চমক, তীব্রতা প্রভৃতিও বিক়্টিকে মনে ধরে রাখে 

বেশীদিন। উদ্দীপক তীব্র হলে ধারণ ক্রিয়া সুদৃঢ় হয়। যেমন ঝকৃঝকে আলো, 
গুরুগন্তীর স্বর বেশীদিন ধারণ করে রাখি। 

স্মরণ ক্রিয়ার প্রধান উপাদান ধারণ ওপরের সর্তগুলি অন্ুলরণ করলে সুদৃঢ 
হবে। এখন পুনকদেক সহজ হওয়ার জন্যও কয়েকটি সর্ভ অন্থসরণ কর! 

দরকার । 

পুনরুদ্রেকের জন্য ঘটনার প্রসঙ্ষটি ( ০0098) উত্থাপন করা দরকার 
ঘে প্রসঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গটি মনে পড়লেই ঘটনাটি মনে পড়বে । 

পুনরুদ্রেকের জন্য অভিভাবণ (9888990100 ) এবং অন্বঙ্গ (4৪৪০- 

01960 ) বদ্ধ হওয়া দরকার । অহ্বঙ্গবদ্ধ একটি ঘটন! প্রথম ঘটনাটিকে 

আকর্ষণ করে আনে এবং ব্যক্তির প্রথম ঘটনাটি মনে পড়ে ॥যায়। এই আকর্ষণ 

করে আনার প্রক্রিয়াকে বলে অতিভাবণ। অনুষঙ্গ হ'ল একটি ঘটনার 

সঙ্গে আর একটি ঘটনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন । এই সংযোগ স্থাপিত হলে 
দ্বিতীয় ঘটনাটি মনে পড়লে প্রথমটিও মনে পড়বে । পাঠ্যাভ্যামের সময় যে 

ছাত্র(বানে একধিন বান করেছিলে, আজ তার পাশ দিয়ে গেলেই ছাত্রাৰবাস- 

কালীন জীবনের সম্পূর্ণ স্থতিটি তোমার মনে পড়বে। 

অনুবজ--মা, ঠাকুরমার আমল থেকে কোঁন কিছু মনে রাখবার ভন 

আঁচলে গেরে। দেওয়ার প্রথা চলে আসছে! এই গেরোটি দেখলেই পরে তাদের 

দ্বরকারী কথাটি মনে পড়ে। যখন একটা ধারণ! বা একটা ঘটন1 আবু একটি 
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ধাযশা না ঘটনার কথ! যনে করিয়ে দেয় তখন তাকে আমরা বলি অহলঙ্গ । 
মনে করে! অতীতে দ্নেখা কোন একটি লিনেমার কথা তোষার মনে পড়ঙগ। 
*সঙ্ষে সক্ষে মনে পড়বে কবে কোন্ বন্ধুর সঙ্গে এ সিনেমাটি দেখেছিলে, সেই 
বন্ধু আঙ্গ কোথায়? তার লক্ষে দূ অতীতে তৃহি কত খেল! করেছ ইত্যাগি 
কত কোথাই তোমার মনে পড়বে । এই দিনেমার মঙ্ষে ঘেন তোমার বন্ধু 
এবং তোমার বালা অনুসঙ্গবন্ধ ছিল। একটি মনে পড়ার লঙ্গে লঙ্গে হড়ছড় 
করে বব কথ! মনে এলো । 

যনোবিজ্ঞানীরা! অন্যঙ্গের তিনটি সৃত্রের উল্লেখ করেছেন। ১। সানৃষ্টের 
স্থত্র (1/9দ্ঘ 01 81021181165), ২। সান্গিধোর |সৃত্র (9 ০ 00206185165), 
৩। দৈসাদৃশ্ঠের সুত্র (18 ০01 0096:886)। 

(১) জাদৃশ্ের সূত্র (109 ০6 91071157165 ) :-_দুর 'অতীতে প্রত্যক্ষ 

কর! কোন বস্তর সঙ্গে বর্তমানের ঘটনার কোন সারৃশ্থ থাকলে অতীতের 
ঘটন। মনে পড়ে যায়। ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে। 
পথে দ্বেখা একটি মুখ দেখে তোমার আঅতীতের কোন বন্ধুর কথা মনে পড়তে 
পারে, যার মৃখেব সঙ্গে সদ্য দেখা মুখের যেন অনেকটা মিল আছে। কবি 
বা সাহিত্যিক তাদের কাব্যে ঘে সব উপমা ব্যবহার করেন--সেগুলি এই 

সাদৃস্তের হৃত্রকেই অচ্গুনরণ করে। চাদের সঙ্গে কবি সুন্দর মুখের তুলন। 

দিয়েছেন বুঝি টাদ ও সুন্দর মুখের সাদৃশ্ত কল্পনা করে। 

(২) আাক্সিধ্যের সূত্র (109 0৫6 0০900188265 ) £--ছুই বা ততোধিক 

ঘটন| যঙ্দি একসঙ্গে বা পরপর সংঘটিত হয় তবে তাকে বলে সাঙ্গিধ্য। ছুই 

বন্ধুতে একদিন কলেজ ফাঁকি দিয়ে বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলে, বহুকাল 
পরে আবার ঘর্দি কখন বটানিক্যাল গার্ডেনে যাও তখন আবার সেই 

বন্ধুকে তোমার মনে পড়বে। সেই বন্ধুর সঙ্গে তোমার অতীত জীবনটি 
যে ভাবে জড়িত হয়েছিল তাও তোমার মনে পড়বে। যদ্দি ছুজন 

ছাত্রের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব থাকে, তার যর্দি একসঙ্গে ক্লামে চলাফেরা করে 

তাছলে পরে শিক্ষক যদি তাদেব একজনকে দেখেন তাহলে অপর জনের কথাও 

তার মনে পড়বে। এই অন্ঘঙ্গ স্থাপিত হয় সান্গিধোর জন্য । সাল্লিধা ছুই 

প্রকারের হতে পানে । সময়ের সান্নিধ্য এবং স্থানের সান্নিধা। পুরী যাবাৰ 
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সমন্ধে ট্রেনের সহ্ঘাত্রীদের কথা তোমার অনে পড়তে পারে স্থানের সাজিধোর 
জন্ত। আবার সকালে ঘুম ভাক্ষতেই গ্রাষের প্রভাতে পাখীর ভাঁকে ভোষার 
কিভাবে ঘুম ভেঙ্ষেছিল তোমার মনে পড়তে পারে। এই প্রকার সারিধ্য হুল 
সময়ের লান্গিধ্য। 

(৩) বৈসাদৃশ্ঠের, সূত্র (199৯ ০ 0020:886 ) :-ছইটি বিষয়ের মধ্যে 

বৈসাদৃশ্ঠ থাকলেও একটির কথ! মনে করলে অপবটির কথা মনে পড়ে। 
মাঙ্ছষ খুব সুখের দিনে তাই অতীতের দুঃসহ দুঃখের কথা স্মরণ কনে। 

পরীক্ষার ফল বেরোলে যে ছাত্ররা পাশ করেছে যেমন ম্মরণ করি, ফেল কর! 

ছাত্রদের কথাও সেইরূপ ভাবি। ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেটিকে যেমন মনে 
রাখি, লব চেয়ে খারাপ ছেলেটিকেও সেইরূপ মনে বাখি। আলোর সঙ্গে 

অন্ধকার, জীবনের সঙ্গে মৃত, সখের সঙ্গে ছুঃখ এইরূপে অন্ুবঙ্গ বন্ধ। 

উপরে যে তিনপ্রকার সথত্রের কথা বল! হল, সকলে ওই তিনটিকেই 
মৌলিক সুত্র বলে ত্বীকার করেন না। সাদৃষ্ঠের কুত্রের সঙ্গে বৈপাদৃশ্টের 
স্ত্রটির যথেষ্ট মিল আছে। পুর্ব দিক বলার সঙ্গে আমর] যে পশ্চিম দিকের 
কথা বলি তার কারণ হুল এদের মধ্যে জাতিগত অভিন্নতা। পূর্বও ছ্বিক, 

পশ্চিমও দিক উভয়েই এক জাতীয় । স্থখের দিনে ছুঃখকে মনে পড়ে উভয়েই 

এক জাতীয় বলে। বন্ত বা ঘটনার মধ্যে এইরূপ জাতিগত বা শ্রেণীগত মিল 
থাকলে তবেই বৈসাদৃশ্থের সুত্রটি কাজ করে। তাই অনেকের মতে বৈসাদৃষ্টের 
সুত্র মৌলিক সুত্র নয়। 

অনেকে আবার বৈসাদৃশ্ঠের স্ত্রটিকে সার্লিধোর অন্তভুক্ত করেছেন। 
তার! বলেন পূর্ব ও পশ্চিম দিক সমান নয় বা তাদের মধ্যে সাদৃশ্তও নাই, আছে 

সান্নিধা। হৃূর্ধ্য পূর্বেদে উদ্দিত হয় এবং পশ্চিমে অন্ত যায় এই ভাবে যখনই 
পূর্বের কথা ভেবেছি তখনই পশ্চিমের কথা মনে পড়েছে। স্থখ ও দুঃখ 

পাশাপাশি দেখেছি বলেই সখের দিনে ছুঃখকে মনে পড়ে। সান্গিধ্ের জন্তাই 

'এরীপ হয়। 

আঁবার অনেকের মতে ( স্পেনসার, ্টিফেন প্রভৃতি ) সাদৃশ্ঠ শত্রটাই এক মাত্র 

মৌলিক ৃত্র। কাছের জিনিষগুলে! আমাদের মনে পড়ে তাঁর .কারণ হল-_- 
সেগুপির মধ্যে কালের ও স্থানের সাদৃশ্য আছে। 



১৭৯ মনোবিজ্ঞান 

ঘাবাঁর অনেকে বলেন অন্থব্কের় মৌলিক শুত্র ছুটি---দানলিধা ও লাদৃষ্ট 1 
লাঙ্গিধ্য ও লাদৃহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকায আছে। ছবি দেখে যখন বন্ধুর কথা 
মনে পষ্ঠে তখন পার্কে বেঞে বনে বন্ধুর কথা ভাবি। তখন সারলিধ্য ছেতুই 
তাকে মনে পড়ে । পার্কের এ শুস্ত স্থানটিতে বন্ধু একদিন বসত আজ নেই, 
পার্কে খেলেই তাই তাকে মনে পড়ে। 

হাঙ্সিলটন এই তিনটি হুত্রকে একটি হত্রের অন্তভূত্ত করেন এবং ভার 
নামকরণ করেন সমগ্রীকরণ সূত্র (7ম ০1 চ:5918698280100)। এই 
বৃত্রের অর্থ হল এই যে লমগ্রের একটি অংশকে ঘর্দি মনে পড়ে তাহলে পরে 
সমগ্র অংশটিই মনে পড়বে । মনে করো! বন্ধুদের সঙ্ষে পাগলা গারদ দেখতে 
গিয়েছিলে । পরে এই যাত্রার কথ! মনে পড়লে সমগ্র দৃশ্ঠটিই তোমার মনের 
চোখে ভালবে। কোন দিদির সঙ্গে কতজন বন্ধু নিয়ে গিয়েছিলে, কোন 
'ডাক্তার তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন, কোন কোন রোগী কিরূপ 

ব্যবহার করেছিলেন ইত্যাদি সব কথা তোমান্র যনে পড়বে। যাত্রা কর! 
থেকে ফিরে আসা! পর্ধাস্ত সমগ্র দৃশ্য যেন অনৃষ্ঠ কোন শৃদ্থলে বাধা । একটির 
পর একটি ঘটনা! তোমার মনে পড়বে। লান্গিধ্য ও সাদৃশ্য উভগ় প্রকার স্ুত্রই 
মনে পড়ায় সাহাধা করে-__যেমন যে বন্ধুর সঙ্গে বিশেষ রোগীটি দেখেছিলে 
ভাকে যনে পড়বে । কিন্বা এ রোগীর ঘরে অন্তান্ত যে সব রোগী ছিল তাদের 
কথা মনে পড়বে। 

এই অনুষঙ্গ আবার কতগুলি বিষয় দ্বারা পরিচালিত হয়। সেগুলি হল 

সাম্প্রদায়িকতা (7১909205 ), পৌনঃপুনিকতা ( মা900905 ), ও তীব্রতী। 

(17069198165 )1-- 

বিশ্বঙ্গগতে কত কিছুই ত আমরা প্রত্যক্ষ করছি এবং অহুরহ অভিজ্ঞতা 

সঞ্চয় ।করছি এর মধ্যে অতি অল্প সংখাক অভিজ্ঞতাই আমরা পরে স্মরণ করি। 

এই স্মরণ কর] নির্ভর করে ঘটনার সাম্প্রতিকত!, পৌনঃপুনিকতা ও তীত্রতার 
গপর। যদ্দি কাঁউকে দিন বলার সঙ্গে প্রথম যে কথাটি তার মনে উদয় 

হয়েছিল তা বলতে বলা হয় তবে গে বলবে রাত্রি। দিনের অবসানে 

হয় বাত্রির 'অবসান। বারবার একই অভিজ্ঞতায় জন্য দিনও রাত্রির 

মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে । কিন্ত এ দিনটি ঘদ্দি শীতের দিন হয় আর এ 
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ধিন যদি হাড় কাপানো শীত পড়ে থাকে ভাহলে সে হুয়ত দিন কথাটি বলার 
ঈঙ্ষে বলবে শীত। পৌঁন:পুমিকতার জনা এপ উত্তর সম্ভব হয়। 

আগ্রহ এবং মনোষোগ অচ্যক্গ স্থাপনের জন্য কম দায়ী নয়। তোমার 
বন্ধুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলে তখন তার পাঁশে যে লোকটি ছিল তার সন্ব্থে 
কোন কৌতুহল ছিল না বলে তুমি তাঁর প্রতি মনোযোগ দাওনি তাই পরে 
বন্ধুকে মনে পড়লেও তার সঙ্গে দেখা ব্যক্তিটিকে তোমার নাঁও মনে পড়তে 
পারে। একজন কবি ও একজন মৎ্ম্ব্যবসায়ী গ্রামে গেলে ছজনের একই 
জিনিব চোখে পড়ার কথ! নয়। কবি দ্বীঘির পাড়ে বসে গ্রামের অপরূপ 
সৌন্দরধ্যস্থধা পান কত্ধবে আর মৎসবাবসার়ী দীঘিটা কত বড় কত গভীর, 
মাছ চাব করলে লাভ আছে কিনা ইত্যাদি চিত্ত] করবে। যার যেন্ধপ, আগ্র 
তার ঘটনার অন্ুষঙ্ষও হবে সেইরূপ । 

উত্তম ্মৃতিশক্তি (0০০৫ 1192002 ) 

উত্তম স্মতিশক্তির অর্থ হল কোঁন বিষয়কে যত শীন্ত্র সম্ভব শেখা, বহুদিন 
মণ্তিফে ধরে রাখা এবং অবিকল বিষয্রটির পুনরুত্রেক কর1 এবং দরকার মত 
উপযুক্ত লময়ে উপযুক্ত বিষয়টি মনে করা। যে ব্যক্তি দ্রুত শিক্ষা কবে, 
বহুদিন পরেও সেটি ঠিক ঠিক মনে করতে পাবে মে উত্তম স্বতি-শক্তির 
অধিকারী । ভাল স্মৃতির লক্ষণগুলি নিয়ে আলোচন! কর! হ*ল £__ 

€১) দহুজেও দ্রেত শিক্ষা £_-উত্তম স্মতিশক্তির অধিকারী সেই ফে 
ব্যক্তি বিষয়টি নিয়েই ভাল করে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে মৃথস্থ করতে পারে। ভ্রুত 
শিক্ষার জন্য প্রবণ] মনোযোগ, আগ্রহের দরকার আছে। উদ্দেশ্য না থাকলে 
শেখার ইচ্ছা তীব্র হয় না, এবং তীব্র ইচ্ছা না থাকলে শেখার জন্য আগ্রহ ও 

মনোযোগ থাকে না। 

(২) বহুদিন বিষন্বটিকে ধারণ কর! £-_শুধু দ্রুত শিখলেই হবে না, 
শেখা বিষয়টিকে মন্তি্বে দীর্ঘদিন ধারণ করে রাখতে হবে। ঘার স্মতিশক্তি 

বেশী সে বন্ুদিন পূর্বের শেখা বিষক্সটি বেশিদিন মনে রাখতে পারে। ধারণ 
ক্রিয়] সথদৃঢ় করার জন্য ইচ্ছা থাঁক! দরকার 

(৩) বিষয়টিকে ঠিক ঠিক পুনরুদ্রেক করা ১--ধারণ ক্রিয়ার 
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পরিমাপ হ'ল পুনরুত্রেক। পুনকত্রেক না করলে আমরা বুঝতে পারব না 
কোন ব্যক্তি কতটা ধারণ করে রাখতে পারে। পুনকুত্বেক ছৃভাবে হতে 
পারে। কোন গ্রাসক্ষিক জিনিধটি মনে করা, অধবা বিষয়টি দেখে মনে কব! 
€ পদ্দিচিত )। 

পুনরুপ্রেক আবছা, অস্পষ্ট স্বতি হলে হয় না। বিষয়টি অবিকল পুনকরুত্রেক 
করতে হবে। কল্পনা বা ভাবমৃত্তির সাহায্যে আমর! পুনকত্রেক করে 
থাকি। 

আবার শুধু পুনরুদ্বেক করলেই হবে না) বিষয়টিকে ঠিক সময়ে অত্যন্ত 
করত যনে করতে হবে। পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর লিখছ; লিখতে লিখতে 
প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি দ্রুত পুনকত্রেক করতে হবে। 

স্মৃতি এক ন। বন্ছ ? (75 00619 & 700600075০৫ 21097002199 ) 

স্মরণ প্রক্রিয়ার জন্য আমরা দেখেছি মন্তিফ্কে শেখ! বিষয়টি ধারণ করা 
দরকার ও ঠিক সময়ে মনে করা দরকার । প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে সব বিষয় 
আমর]! সমানভাবে ম্মরণ করতে পারি না। কোন বাক্তি অঙ্ক ভাল মনে 

রাখতে পারে অথচ ইতিহাস পারে না। আবার কেহ বা ইতিহাস ভাল মনে 

রাখতে পারে অন্ক বা বিজ্ঞানের বিষয়টি ধারণ করতে পারে না। সেইজন্য 

অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, ম্মতি এক না বছ? ইতিহাসের বিষয়টি স্মৃতিতে 

ধরে রাখার জন্য মস্তিষ্কে যে প্রক্রিয়া হয় অঙ্ক বিষয়টির ধরে রাখবার জন্য কি 
বিভিন্ন গ্রক্রিয়] হয়? আদলে কিন্ত মস্তিষ্কে ধারণ প্রক্রিয়া একই ইতিহাসের 

জন্য একপ্রকার ভূগোলের জন্য অন্য প্রকার নয়। সেদিক দিয়ে স্বৃতি-শক্তি 
একই বছ নয়। কিন্ত আমর! ব্যাক্তি ভেদে স্মতিগত টৈষম্য দেখে বলি স্বতি 
বছ। স্বতির এই বৈষম্যের জন্য দ্রায়ী হ'ল বিষয়ের প্রকৃতি, শিক্ষার আগ্রহ 

প্রভৃতি। গল্প কাহিনী প্রায় সকলেই সহজে মনে রাখতে পারে কারণ বিষয়টি 
বাক্তির কাছে আকর্ষণীয় । 

মরণ ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ ( 0189518086100, 0 2067007য ) 

স্মৃতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বালাকালে একবার পুরী গিয়েছিলে 

তাল লেগোছল তোমার সমুদ্রকে; তার উত্তাল তরঙ্গ, গম্ভীর গর্জন মুহূমুন্ছ 
রংএর পরিবর্তন, তার বিস্তীর্ণ বেলাভূমি তোমার মনে অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার 
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করেছিল । বহুকাল পথে দবীগ্যার় লমূর দেখে তোমার মনে হয় এ সমূত্র পুরীক 
বমুত্রের হত অত বুঝি রূপসী নয়, পুরীর সমৃত্রের লে রূপলান্ত এর নেই। 
পূর্ব্বে দেখা! দৃপ্তের লক্গে বর্তমানে দেখা দৃষ্তের এই যে তুলন! এ সম্ভব হয় 
দর্শনিগত ল্যরণ ক্রিয়ার জন্ত । সেইরূপ পূর্ধে শোনা কোন স্থর, কোন গানের 
কলি তোমার মনে পড়তে পারে তখন হবে তোমার শ্রবণগত শ্মরণক্রিয়া । 

কবে বিয়ে বাড়ীতে ভাল কিছু খেয়েছিলে তার স্বাদ পন্বে তোমার মনে পড়তে 

পারে তখন হবে স্বাদন্মী স্মরণ ক্রিয়া । পূর্বে ভাত কোন ফুলের গন্ধ মনে 
পড়লে হবে শ্রাণধন্ী রণ ক্রিয্া। তোমার সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা ল্মরণে 
আসতে পারে তখন হবে পেশীগত স্মরণ ক্রিছ্না । অনেকে আবার ভাবাবেগগত 
(4285০8105) স্মরণক্রিয়ার কথ। বলেছেন, আনন্দ, ছুঃখ বেদণ! প্রভৃতির স্ৃতি 
এই শ্রেণীর অস্তভূর্ত। 

স্মরণক্রিয়া আবার ব্যক্ষিগত ও নৈর্বনক্তিক (797900%] 80৫. 107-* 

[9:90108] ) হতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের স্বতি হল ব্যক্তিগত 

স্মরণ ক্রিয়া । আর যর্দি কোন বিষন্ন বন্ত ব1 ঘটনার কথা মনে পড়ে যার সঙ্গে 

তোমার নিজের কোন যোগ নেই তাহলে হবে নৈর্বক্তিক ম্মরণক্রিয়া। 

মনে করে রবীন্দ্রনাথকে গুষি দেখেছ; তার অট্রোগ্রাফ নিয়েছ । পরে এ 
ঘটন। যখন মনে পড়বে তখন হবে ব্যক্তিগত ম্মরণক্রিয়া। কারণ রবীন্দ্রনাথের 

সঙ্গে ভোমার নিজের অনুভূতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু নেভাজীকে তৃমি দেখনি । 

তার কথ! বই-এ পড়েছ। এই বই-এ পড়! কাহিনীষ্ট পরে তোমার মনে পড়তে 

পারে, তখন হবে নৈর্যক্কিক ন্মরণ ক্রিয়া । 

স্মবণক্রিদনাকে আবার অভ্যাস মুলক (2০৮ 7067200:5 0: ৮৪০:৮ 

179912201 ) ন্মরণক্রিয়া এবং বুদ্ধিমূলক স্মর্ণক্রিয়া! (11081981 1079700 

০: 0:09 2082007 ) এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। কোন কিছু না 

বুঝে মৃথন্থ কক্ঝার পর ঘখন আমর ব্মরণ কি তখন হবে অভ্যাসমূলক স্মরণ 

ক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানী এবিংহস অর্থহীন বর্ণতালিক1 নিয়ে ম্মতির অনেক 
পরীক্ষা করেছেন। এই বর্ণতালিক] মুখস্থ করলে অভ্যাসমূলক ম্মরণের 
উদ্ধাহরণ পাওয়। যায়। কোন বিষয় বুঝে মুখস্থ করার পর আমর! যখন 
স্মরণ করি তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধিমূলক স্মরণ | পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণিত 
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হয়েছে ঘে'প্রথমোক্ত স্মবপক্রিয়। স্থাস্থী ছয় না কিন্ত অর্থ বৃঝে মুখস্থ কলে ভাল 
মনে থাকে। ৫ 

স্বরধক্রিয়া আবার স্ছায়ী (7১677080926), হতে পারে, ভাতক্ষ দিক 
€ 10159)869 ) হতে পারে। সক্রিয় ম্মরণক্রিয়ায় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হয় 

এবং মন তখন ক্রিয়াশীল থাকে | পরীক্ষার সময় এইরপ স্মরণের নাহাধয আমর 

শিয়ে থাকি । এর জন্যে মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। 

নিষ্কিল্ন স্মরণ আপনা হতেই হয়। সারাদিনের পরিশ্রন ও ক্লান্তির পর 

তুমি যখন বিশ্রাম হ্ুখ উপভোগ করছ তখন তোমার কোন কিছু চেষ্টা করে 
স্মরণ কবাঁর ইচ্ছাও নেই, উদ্ধমও নেই। তবুও কত কথা যনের মধ্যে ভিড় 
করতে পারে পুর্ষনে৷ দিনের বন্ধুটি মনের দরজায় উকি দিয়ে চলে গল, আবার 
এল আর একজন.".*এল অতীত দিনের কথা । এইভাবে যখন একটার পর 

একটা ঘটনার জাল বুনে চলি তখন হয় নিষ্ছিয় স্মতি। এর জন্ত মানসিক 
'আয়ামের প্রয়োজন হয় ন1। 

বিষয়টি যখন বিনা আরাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে পড়ে তখন হয় 
নিষ্গি় ম্মরণক্রিয় । আবার যখন ইচ্ছা করে কোন কিছু মনে করতে হয় তখন 

হয় সক্রিয় স্মরণক্রিয়া । বৃষ্টি পড়ছে, জানলাটি ধরে দাড়িয়ে আছ; আপনা 
আপনি মনের পর্দায় কত কথা কত স্বতি ভেসে আসছে। এ হল নিক্ষিয় 

স্মরণক্রিয়া । পরীক্ষার খাতার উত্তর লেখার সময় কিছুতেই মনে আসছে ন! 

ঠিক উত্তরটি, বারবার চেষ্টা কবে মনে করতে হল। তখন হ'ল সক্রিয় 

স্থরণক্রিয়]। 

অভ্যাসের দ্বার! শ্মারণক্রিয়ার উন্নতি কি অন্ভব (090. 00920: 

99 120107060 ০ 050009 ? )। 

স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব কিনা এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন 

মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী জেমসের মতে 

স্মৃতির উন্নতি মন্তব নয় কারণ ন্মরণক্রিয়া হ'ল সম্পূর্ণরূপে দৈহিক প্রক্রিগ্া। 
মন্তিষষের সংগঠন প্রক্রিয়ার উপর স্মরণশক্তি নির্ভরশীল। তিনি বলেন 

অগ্ুধীলনের »দ্বারাও স্থৃতিশক্তির উন্নতি সাধন করা সন্তব নয় তবে তিনি 

স্বীকাধ করেন অনুরাগ, আগ্রহ, প্রেবণ গ্রভৃতি থাকলে বিষয়টিকে হ্রত শিক্ষা! 
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করা মায়। আঙুদীললের সাহায্যে স্মতিশক্কির উন্নতি হয় না। স্মরণ করার 
কারণ--মনোযোগ, আগ্রহ গ্রভৃতির উন্নতি করা । 
স্টাউট ও জেষলের মতই মনে করেন অঙ্গশীলনের সাহাধো স্বতিশক্তির 

উন্নতি করা ধায় না; তবে এ কথাও তিনি স্বীকার করেন থে অনুশীলনের ছার! 
€কোন একটি বিশেষ বিষয়ের স্বতির উন্নতি করা যায়। শ্মরপক্রিয়ার প্রকু্ 
সর্তগুলি অন্থুনরণ করে একটি বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানকে বারবার অঙ্থশীলন করলে 
সেই বিষয়ে স্থৃতির উন্নতি করা যায়। 

এককথায় ম্মতিশক্কির উন্নতি কর! ঘায় ন! সত্য, কিন্তু ম্মরণক্রিয়ার বিতিন্ন 

সর্তৃশুলি অন্ছনরণ করলে বিষয়গুলি অনেকদিন মনে রাখা যায়, দ্রুত শেখা যায় 

'এবং সমমমত পুনরুদ্রেকও করা যায়। 

স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা! (7509210052065 20 009000) 

মনোবিজ্ঞানী ত্রবিংহস (77008988 ) স্থৃতি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা 

করেছেন। তার পবীক্ষার জন্ত তিনি অর্থহীন বর্ণতালিক ব্যবহার করেছেন। 

অর্থহীন বর্ণ (0709870189 851181019 ) হ'ল ৩টি বর্ণের সমষ্টি | ছুটি ব্ঞনবর্ণ ও 

মধ্যে একটি স্বরবর্ণ নিয়ে অর্থহীন বর্ণ প্রস্তত করে তিনি পরীক্ষা করতেন। 
তার কয়েকটি পরীক্ষাব্থ বিবরণ নিয়ে দেওয়া হ'ল £-_- 

(১) তিনি জঞ্চয় প্রগালীর (985108 09৮১0 ) হবার শ্বতির 
পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি একটি অর্থহীন বর্ণতালিকা অতিক্ষার্থীকে দিয়ে 
মুখস্থ করালেন। দেখা গেল ১২টি অর্থহীন বর্ণ মুখস্থ করতে তার লাগল 
৮ বার দ্বিতীয় দিন তিনি আবার এ বর্ণতালিকাটি অভিক্ষার্থাকে দিয়ে মুখস্থ 
করালেন। এ দিন মাত্র ৩বারে অকিক্ষার্থী তালিকা মুখস্থ করে ফেলল। 
অতএব অভিক্ষার্থার সঞ্চয় হল ৮-_-৩-"৫ বার। অতএব তার সঞয়ের শতকরা 
হল ৪১'৪। 

(২) ভুলে বাওয়ার হার (78869 ০৫107898108 ) :কোন বিষয় 

শিক্ষা করার পরই ভ্রুত আমর! ভুলে যাই । ভুলে যাওয়ার হার প্রথমের দিকেই 
ৰেণী। মনোবিজ্ঞানী ভ্রবিংহস আমর! কি হারে ভুলি সে সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা 
করেছেন। তিনি ভুলে যাওয়ার হারের একটি তালিকা দ্বিয়েছেন। 
অর্থহীন বর্ণতালিকাঁটি শেখার পর কিছুটা ময় পরে আমরা দেখি ন্বটা মনে 
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করতে পারছি না। কতঙ্ষণ পরে আমরা শেখা বিষয়ের কতটা ভুলি তার 
একটি ভালিক! অবিংহুস দিয়েছেন । নীচে তালিকাটি দেওয়া হ'ল ২. 

শেখার ও মনে করার মধ্যে | মনে রাখার শতকরা | ভুলে যাওয়ার শতকরা 
সময়ের অন্তর হিসাব হিনাৰ 

২০ মিনিট ৫৮ ৪২ 

১ ঘণ্টা ৪৪ 4৬ 

৯ ঘণ্টা ৩৬ ৬৪ 

২৪ ঘণ্ট! ৩৪ ৬৬ 

২ দিন ২৮ ৮ ২ 

৬ দিন ২৫ ৭৫ 

৩১ দিন ২১ ৭৪ 

(৩) আংশিক ও জমগ্র পদ্ধতিতে শেখা (চা 5০৫ 1১015 
20661১00 । 

' অর্থহীন ১২টি বর্ণের একটি তালিকা! প্রথমে সবটা! একেবারে মুখস্থ করাতে 
হবে। মুখস্থ করতে কতবার লাগল লিখে রাখতে হবে। এরপর অন্গর্ূপ 
একটি বর্ণতালিক1 কয়েকটি ভাগে ভাগ করে, এক একটি অংশ এক একেবারে 
মুখস্থ করতে হবে। আংশিকভাবে সমগ্র তালিকাটি মুখস্থ করিয়ে দেখতে 
হবে কতবার লাগল। কোন গগ্ঠাংশ বা কবিত! নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা চলে। 

দেখা গেছে সম্তগ্র পদ্ধতিতে শিখতে সময় কম লাগে । 

(ক) পশ্চাৎমূখী বাধা সম্বন্ধে পরীক্ষণ (9৮:০8০%1%5 10121516100) ৫-- 

একটি বিষয় শেখার পর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আর একটি বিষয় শিখলে 
স্থদৃঢচ হয় । কিন্তু একটি বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্ষেই আর একটি বিষয় শেখালে, 
প্রথমে শেখা বিষয়টির অধিকাংশ আমরা ভুলে যাই। একে বলে পশ্চাদ্মুখী 
প্রতিরোধ । 

ছুজন পনীক্ষার্থা নিয়ে এই পরীক্ষাটি করতে হয়। একজন পরীক্ষার্থী ছুটি 
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বিষয় বিরতি সহকারে শিখবে । অপর পরীক্ষার্থী একটি বিষয় শেখার সঙ্গে 
সঙ্গে অপর বিষয়টি শিক্ষা করবে। ফলাফলের তুঙ্গনা করলে দেখ! খায় 
বিরতিপৃর্ণ শিক্ষার বিষয়গুলি বেশী মনে থাকে । 

্থৃতি রেশ (670101809509 ) ;__কোন কিছু শিখতে দিয়ে দ্বেখা 

গেল শিক্ষার্থী বিষয়টির কিছুটা মুখস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর 
দেখা যায় পদ্থীক্ষার্থা বিষয়টির আরও একটু বেণী মুখস্থ বলতে পেরেছে যন্দিও 
এই সময়ের মধ্যে সে আর মুখস্থ করেনি। যেমন একজনকে ১০টি 

অর্থহীন বর্ণতালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ শেখার পর পরীক্ষার্থী 
দেখা গেল ৬টি বর্ণ নিভূল বলছে। আরও কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেটি 
বণ বলতে পারে। সে এই দুটি বর্ণ এখন বেশী মৃখস্থ বলতে পারল কেমন 
করে? পরীক্ষণের পর তাকে আর মুখস্থ করতে দেওয়া হয় নি। একে বলে 
স্বৃতির রেশ। কোন কিছু শেখার পর সময়ের ব্যবধানে স্থতির খানিকট। 

উন্নতি ঘটে। 

লেখচিত্রে সময়ের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার অঙ্কন করবা হয়েছে। এতে 
পুনঃ শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পরে পুনকত্বেক (90811) ও পরিচিতির 

সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে অধীত বিষয়টি 
ভুলে যাচ্ছি কিন্তু প্রথমের দিকে এই ভুলে যাওয়ার হার খুব বেশী। 
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কল্পনা! ও স্মরণ (1200557091100 & 849চ90 ) 

স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে পাদৃশ্ত আছে এবং বৈসাদৃশ্তগ আছে। 
সারদৃশ্ত :--(১) উভয়ের জন্তেই অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। 

(২) উভয় ক্ষেত্রেই ভাবদুত্তিগঠিত হয়। ভাবমুত্তির অভাবে কল্পনা বা 
স্থৃতি কোনটাই ক্রিয়াশীল হয় না। 

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বন্ধ সামনে থাকে 
না। 

বৈসাদৃশ্ত :--€১) স্বতি অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি মাত্র। অতীত 
ঘটনাগ্ডাঁল যেভাবে ঘটেছিল স্বতিয় উদ্রেক কালে সেইরূপ ভাবে ঘটনাগুলি 
সন্নিবেশিত হুয়। কিন্তু কল্পনায় অতীত অভিজ্ঞতাকে আমর] ইচ্ছামত নৃতন 
রূপে লাজিয়ে নিই । যেমন আমর] মৎসও দেখেছি, কন্তাও দেখেছি, অতএব 

মৎস ও কন্যার পৃথক ভাবমৃত্তি আমাদের মানসপটে বিরাজ করছে। কল্পনায় 
আমর! মখস ও কন্যার আকৃতির সমন্বয় ঘটাচ্ছি। 

(২) স্মৃতি কেবলমাত্র অতীতকালের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্ত 

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যুৎ এই তিনকাল সম্বন্বেই আমরা কল্পনা করেতে পাৰি। 

(৩) স্বতি সব সময়ই বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। কিন্তু 
কল্পন1 অবাস্তবও হতে পারে । স্মৃতিতে আকাশ কুসুম রচনা করা সম্ভব হয় না, 

কিন্তু কল্পনায় মান্ছষ আকাশ কুন্থম রচনা! করে। 

(৪) স্বতি বাঁধাধর1 গণ্ডতীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু কল্পনা সর্বজ্র বিচরণ 
করে। 

(৫) কতগুলি বাছহিক ঘটনারই স্মৃতি গঠিত হয় কিন্তু কল্পনায় মানস- 
লোকের চিন্তাধারা কাজ করে। যা ঘটেছে তা ছাড়া আর কিছুই স্মৃতিতে 

নেই কিন্তু কল্পনা নিজের মনের মাধুরী দিয়ে জন করে। 
(৬) ভবিস্তৎ সম্বদ্বেও আমরা কল্পনা করতে পান্ধি বলে এর শ্রেণীকরণ 

স্বতির শ্রেণীকরণ থেকে পৃথক। সৌন্দর্যাধন্ী কল্পনা, ব্যবহারিক কল্পনা 
ইত্যা্ছি কল্পনার শ্রেণীবিভাগ কর। যায়, কিন্ত স্থৃতিত্ব এরূপ কোন শ্রেণীকরণ 

হয় না। 

(*) স্বাতি শিখনের অঙ্গত্বরূপ, কল্পনাও তাই। কল্পনা ছাড়া ইতিহাল, 
ভূগোলের জান অনপ্পূর্ণ হত এবং তার ফলে স্থতিতে ধারণ ক্রি হু হত 
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কিনা সনেহ। অতএব স্বেখা যাচ্ছে শ্বতি ঘেমন কর্পনাঁকে সাছাধ্য করে, 
কল্পনাও সেইরূপ স্বৃতিকে সাহাষ্য করে। 

(৮) সকলেই শ্মরণ করতে পারে কিন্তু কল্পনা করার ক্ষমতা সকলের থাকে 
না। ৃ 

(৯) কল্পনা বলে মানুষ বিশ্বত্রক্মাণ্েয় 'রহস্তকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা 

করে। কল্পনায় মানুষ অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান করে কিন্ত স্বতির এনরপ কোন 

ক্ষমতা নাই। 

(১*) কল্পনার দ্বারা মানুষ নিজের অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করে। স্বতি তা 
পারে না। 

স্মৃতি ও শিক্ষণ ( 11987:2108 %0৭ 17788875810 ) 

স্বৃতি ও শিক্ষণের মধ্যে সন্বদ্ধ নিবূপণে অগ্রসর হলে আমর! দেখি শিক্ষণের 

সঙ্গে স্মৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোন কিছু শিখলেই হয় না শেখা জিনিষটি 

মনেও রাখতে হয়। স্থতি হুল শিখণের পরিমাপ। সম্মতি না থাকলে 

প্রত্যেকবারই সব কিছু আমাদের শিখতে হত। মনে কর তুমি একটি অঙ্থ 
কষতে শিখেছ; স্বতি না থাকলে পরের দিন আবার সেটি শিখতে হুবে। 
অতএব দেখ যাচ্ছে শিক্ষণ ও স্মৃতি পরম্পর সম্বদ্বযুক্ত | 

সাম্প্রতিকত1 (90920) 95০6) :_দাশ্প্রতিকতার অর্থ হ'ল খুব 
অল্লকালের স্থাকিত্ব। শেখা জিনিবটা খুব অল্লকাল মণ্তিষে স্থায়ী হয়, তারপরই 

বিলুপ্ত হয়। একে বলে সাম্প্রতিকতা। ভুলে যাওয়ার হার লক্ষ্য করে আমরা 
দেখেছি যে শেখার অল্লক্ষণ পরই ভুলে যাওয়ার হার বেশী। 

বিস্থৃতি (8০8০৮৪০৪) 

ভুলে যাওয়া অভিশাপ নয় বরং ভগবানের আশীর্বাদ। তাই ভুলে 
যাওয়াকে শুধু স্বৃতির চিহ্নের দুর্বলতা বলতে পারব না। ভুলে যাওয়া 
দৈছিক ক্ষত নিরাময়ের মতই মানসিক ক্ষত নিরামন্ন করে। নিত্য-নিয়ত 

কত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে আমাদের জীবনে । সব অভিজ্ঞতা মনে রাখলে 

আমরা কি নৃতনকে জীবনের লক্কে মিলিয়ে নিতে পারতাম? ভা'ছাড়! 

মানষের জীবনে শুধু আনন্দ আর সুখই নেই, আছে দুঃখ, আছে হতাশ! বেদন। 
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ও শোক ! মাক্ছয ভুল কৰে, অপরাধ করে, সমাজের বিধানে দোষী সাব্যান্ড 

হয়, লজ্জা পায়। মুহূর্থের ভুলের অপরাধের বেদনা তার অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত 
করে তোলে। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে মানুষ তার জীবনের অশাস্ত ও, 

বেদনাময় মূূর্তগুলিকে ভুলে গিয়ে হ্থ মন নিয়ে বাচতে পারে। 

ভূলে বাওয়ার কারণ ( 685899 ০৫ 101896008 ) 

সময়ের ব্যবধান স্বৃতি চিহ্ন নষ্ট করিতে পারে না। কিন্ত এই সময়ের ব্যবধান, 

কখনই শূন্ত থাকে ন]। বিশ্ব-জগতে সর্বত্রই বিস্ময়; প্রতি মুহূর্তেই মানুষ 
শিখে চলেছে। সে শিক্ষাও তার চিহু ফেলে চলেছে মন্তিষ্কে। ফলে পূর্ব্বের 

চিহ্ুগুলি আবছ! হয়ে আসছে । অতএব ভুলে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে 
গিয়ে সময়ের ব্যবধান নয়, এই বাবধানট1 কেমন করে কাটছে তা? আমাদের, 

দেখতে হবে, ভুলে যাওয়ার কারণগুলি নিয়ে দেওয়া হল :-_ 
(১) ঘুমের সময় ভূলে যাওয়ার হার খুব মন্থর এবং স্বতি চিহ্কের বিদ্ব বাঁ 

বিরোধ খুব কম থাকে । তাই কোনরকমে কিছু শিখে যদ্দি ঘুমিয়ে পড় তাহলে 

পরের দিন সেটা ভালভাবেই মনে পড়বে। 
(২) নৃতনত্বের প্রভাব (59092059906) :--ভুলে যাওয়ার হার লক্ষ্য 

করলে দেখতে পাবে প্রথমের দিকে ভুলে যাওয়ার হার খুব বৰেশী। একে বলে 
78১90992005 99০6. এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে একটু অন্যভাবে ভাবতে 

হবে শেখার পর আমরা ওই শ্বল্প সময়ের জন্যেও বিষয়টি মনে রাখি কেন' 

তাই ভাবতে হবে। ধর একট গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেউ তোমায়' 

গাইতে বললে তুমি স্থরটার অনুকরণ করতে পার। কিন্ত গানটা শোনার' 
বহুক্ষণ পর হরট? তোমার ,মনে থাকত না এবং তুমি গাইতে পারতে না। 

এর কারণ কি? মনোবিজ্ঞানীর] বলেছেন এর কারণ হল কোন কিছু আমাদের' 

মস্তিফকে উত্তেজিত করলে সেই উত্তেজন। উদ্দীপক অন্তহ্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
চলে ঘায় না। তাই গান থেমে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ স্থরটা তোমার 
অস্তিফ্ধে ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেইরূপ অধীত বিষয়টি শেখার পরও কিছুক্ষণ 

মস্তিককে উত্তেজিত রাখে তাই শেখার সঙ্গে সঙ্গে না ভুলে আমরা একটু পরে 
ভুলে যাই। এই 9০৪০5 9%9০ থেকেই বুঝতে পার! ঘায় প্রথমেই কেন 

আমর! অধীত বিষয়ের প্রান্থ সবটা ভুলে যাই। ৃ 



স্মরণ ক্রিয়া ১৮১ 

(৩) বিরোধ (16500529006 ) £-_শেখার সঙ্গে গে মস্তিষ্কে স্মৃতিচিহ্ন 
গভীর হয় না, শেখার পরও সময়ের দরকার হয় । তাই একটা বিষয় শেখার 

সঙ্গে নঙ্গেই আর একটা বিষষ শিখলে স্মতিচিহের অম্পষ্টতাঁর জন্য প্রথমট। 

আমবা ভুলে যাই। ্ 
(৪) পুনরুদ্রেকের গতি (9990 ০: 19০81) ) £---যে বিষয়টি সম্প্রতি 

আয়ত্ত করেছি সেটি তাড়াতাড়ি মনে আসে কিন্তু বনুদিন পূর্বের অভিজ্ঞতা. যনে 

আনতে দেরী হয়। 

(৫) ম্বতিচিহ গঠনে আঘাতের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 

কোন ব্যক্তিকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অজ্ঞান করার পর পুনরায় জ্ঞান ফিরবে 

পেলে মে আর শেখা বিষয়টি মনে করতে পারছে না। কোন আঘাত পেয়ে 

অজ্ঞান হয়ে যাবার পর জ্ঞান ফিরে পেলে দেখ! গেছে সে ব্যক্তি আঘাত পাবার 

পূর্বের ঘটন ভুলে গেছে! 
(৬) উত্তেজনার প্রভাব (া8:001086 00 96০) £--কোন খেলোয়াড় 

খেলার পূর্বের ব্যায়াম করে শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, একে বলে উত্তেজিত 

অবস্থা। এইরূপ উত্তেজনার সময় কিছু শিখলে সহজেই ভুলে যাই। 
বিশ্রামের সময় মস্তিক্ের এই উত্তেজিত অবস্থা থাকে না ফলে অধীত বিস্তা 

সহজেই মস্তিষ্কে স্থিতিলাভ করে। 
(৭) ওষুধের ক্রিয়! ;_-অতিরিক্ত নেশা আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিকে 

দুর্বল করে, ফলে স্থতিচিহ বিলুপ্ত হয়। বিশেষ করে নৃতন শেখা! বিষয় 

অতিরিক্ত মাঁদকত্রব্য ব্যবহার করলে মস্তিষ্ে স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পারে না ফলে 

আমর] ভুলে যাই। 
(৮) পশ্চাৎমৃখী প্রতিরোধ (১০6৫০ ৪০:৮৪ 12177010102) £-_সগ্ভ শেখা 

নৃতন একটি বিষয় মস্তিষ্কে স্থায়ী হবার পূর্বেই অপর একটি নূতন বিষয় শিখলে 

প্রথমে শেখা বিষয়টি আমরা সহজেই ভুলে যাই একে, বলে পশ্চাৎমুখী 
প্রতিবোধ। 

(৯) ভাল করে না শিখলে বিষয়টি আমর] সহজেই ভুলে যাই। 

(১) যে সব বিষয় শিখতে দেরী হয় তাদের ভুলতে কিন্তু দেরী হয় না। 

আবার সহজে শেখ! বিষয় সহজেই ভুলি ন1। 

(১১) ক্রয়েড বলেছেন ভূলে যাওয়া! মাহ্ুষের ইচ্ছাক্ত। অনেক সমগ্ন 



১৮২ যলোবিজ্ঞান 

'্বাঞ্টিত অতিজতা আমরা ভুলে যেতে চাই। আমাদের জীবনের লজ্জা, 
'অপযানবোধ বেদনাবোধ প্রস্ভৃতিকে আমরা মনে আনতে চাই না। এ ভুলে 
ধাঁওয়াঁর কারণ হল অবদমন | চেষ্টা করে এসব স্বতিকে আমরা অচেতন যনে 
ঠেলে দিই বলে ভুলে যাই। 

(১২) অবসাদ বাঁ ক্লান্ত অবস্থায় অধীত বিদ্যা আমর1 সহজে ভুলি। 
(১৩) চচ্চার অভাব (1)18989 ) £__অধিকদদিন চর্চা না করলে অধীত 

বিষ্কা আমর। ভুলে যাই। 
(১২) আবেগজনিত বিরোধ £--আবেগের সময় ভাল করে শেখা বিষয়ও 

আষর। পরে মনে করতে পারি না। 

05696$07. (প্রশ্নাবলী) 

1. 186 29 209200218105 5 17050101810 009 7200888695 110- 

₹01%90. 1 1009:00021910, 

স্মরণ ক্রিয়া কি? স্মরণ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা] কর। 
9. 51086 18 20692200202 1770৬ 00 5০৩ 39081] 0986 

90081091009 9 [0 6018 00010606200 30151) 009 010067810089 

1096992 2608]] &700. 19008010107), 

স্বতিকি? অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুত্রেক করবে কেমন করে? এই 

প্রসঙ্গে পুনরুদ্রেক--পরিচিতির পার্থক্য বর্ণনা কর। 
৪. 1096 819. 659 ০0700108908 ০0৫6 90030010108] 1997:0106 ? 

, 708৮ 0০ 5০0 20880. ০ 198201506 ? 

৪| সহজে শেখার সর্তগুলি কি? শিক্ষন বলতে কি বোঝ ? 

4, ঘ0৪০ ০০ 5০০, 10092568700 ০ 10229681082 ? 96569 800 

52101817) 017675006 080599 ০01 10928988106. 

বিশ্ৃতি বলতে কি বোঝ ? ভুলে যাওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা! কর। 
৮, 71801810 1096 826 0005 00805 ০৫ 2০০৫ 17)910001শ0, 082 

19000 9 62510608100. 11700070550. 95 02996160 ? 

উত্তম স্থৃতিশক্কির লক্ষণ কি ব্যাখ্যা কর। অনুশীলনের দ্বাতা স্থৃতিশক্ির 
উন্নতি কি সম্ভব? 
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6, 725 80:68 00698 ০০. 

সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ :-- 

(৯) 71018] 500. 9101 19810808 (১) 10108917589 ৪119019 

(০) 77015 ৪7৫ 18৮ 19820170800)  0489880 809. ৪198090 

198121778 (9) 01906 800 177017906 39081] (6) 12067000 880 

(8) :98:০-৪০%159 10101016100, (৮) গাছ 0090005 80 0১৯৮16 
7002201 (2) 00081690165 22 90809 (1) 18৮7 01 002085586 (2) 

(ক) প্রচেষ্টা ও ভুলের সমন্বয়ে শেখা (খ) অর্থহীন বর্ণ (গ) জম্পূর্ণ 
ও জ্াংশিক পদ্ধতিতে শেখা (ঘ) একসঙ্গে ও বিরতি লহুকারে শিক্ষা। 

(ও) প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ পুনকপ্রেক (চ) স্মতি বিস্তার, (ছ) 
পশ্চাদমুখী বাধা (জ) প্রকৃত স্মতি ও অভ্যাস মূলক স্মৃতি (ব) স্থানের সান্নিধ্য 

(ঞ) বৈষমোর শ্থত্র। 
1, 07161089115 0190088 6০ 185৪ 01 8880019/61020, 

অনুষঙ্গের স্ত্রগুলির মমালোচন] সহকারে ব্যাখা! কর। 
8. "1096 15 609 12110501019 ০1 165010698156100, 9 096 &ড 

168 1170700165009 10 006 10770086100 01173612691] 29800196100 ? 

৮। জমগ্রীকরণের স্ত্রের প্রীধান্য কি? মানসিক অনুষঙ্গ স্থাপনে এই 

স্তরের গুরুত্ব কোথায়? 



নমন্বস জগ্রযান্স 

মনোযোগ (460600025 ) 

মনোযোগের স্বরূপ ( 8016 ০01 86906100 ) :-_বস্তগতে ঘটনার 

অস্ত নেই, বিষয়-বস্তরও অন্ত নেই। নর্দীর মত অবিরাম ঘটন] প্রবাহিত 
হচ্ছে। মাহ্ছধ কি একসঙ্গে সর কিছুতেই মন দিতে পারে ? তুমি যখন সন্ধ্যার 
পর টেবিল ল্যাম্পটি জেলে পড়াশোন! করছ, তখন হয়ত পাশের রাড়ীর রেছ্রিও 
থেকে গান ভেনে আসছে, অন্তদিকে কাদের ঝগড়া শোনা যাচ্ছে, ট্রামবাস, 
গাড়ী ক্রমাগত হর্ণ দিয়ে চলেছে। এই সব গোঁলমালে তুমি মন দাও কি? 
দাও না? যর্দি যা কিছু ঘটছে সব কিছুতেই মাস্য মনোনিবেশ করত তাহলে 

গভীর মনোযোগ দিয়ে যে কাজটা করা দরকার, তা করা সম্ভব হত না। 

আমর! যখন কোন কিছুতে মন দিই, অনেক জিনিষ আমাদের লক্ষ্যের বাইরে 
থাকে। আবার যে বিষয়ে মন দিই তার সব অংশেও একনঙ্গে মন দিতে পারি 

না) একটার পর একট। অংশে মন দিই । 

৯/ (১) মনকে যোগ করাই হল মনোযোগ । যোগ করা! একটি কাজ। 
তাই মনোযোগকে একপ্রকার আচরণ ছাড়া কিছু বল! যায় না। এই আচরণের 

লময় মন অগণিত ঘটনার থেকে একটিকে মান্ত্র বেছে নিয়ে তাঁতে মনকে যোগ 

করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মনোযোগ মানে ছুটি কাজ, একটি হল বেছে 
নেওয়া (86190815115), অপরটি ছল মনোনিবেশ । তুমি যখন কোন কিছু পড়, 
কিছু চিন্তা করো, কিছু প্রত্যক্ষণ করে! তখন সেই বিষয়টিতে তুমি মন দাও। 

(২) মন যখন কোন কিছুতে নিবিষ্ট হয়, তখন মনোযোগের সীমানার 
বাইরের ঘটনা বা পারিপাশ্বিক সম্বন্ধে আমর! যে সচেতন থাকি না তা নয়। 
তুমি যখন টেবিলল্যাম্প জেলে পড়ছ, তখন এ চেতনা তোমার আছে যে 
ল্যাম্পট! তোমার সামনে জলছে অথবা পাশের বাড়ীর রেডিওতে গান হচ্ছে। 
একে বলে চেতনার লীমান| (2287810 )। যে বিষয়টিতে তুমি মনোযোগ 
দিয়েছ তাকে বলে চেতনার কেন্দ্র (০০0৪)। যখন আমর] কোন কিছুতে 

মন দিই তখন মন চেতনার কেন্দ্রে নিবিষ্ট হয়। 
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(৩) মন সর্দ! চঞ্চল, মন লর্বরন্দা বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে যুক্ত হয়। তাই 

যে জিনিষ এই মাত্র ছিল চেতনার কেন্দ্রে, পরমূহূর্থে তা চেতনার সীমানায় 
চলে যেতে পারে । একে বলে মনের বিচলন ( ম19০6956100) ০৫ 866০০- 

6100 )1 এ লম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। 

(৪) মন যখন যে বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, সে বিষয়টি তখন চেতনার কেন্দ্রে 
থাকে । ফোন বিষয় যখন চেতনার কেন্দ্রে থাকে, তখন সেটি থাকে স্পষ্ট। 
চেতনার কেন্ত্র থেকে মরে গেলে সেটি হয় অম্পষ্ট। ক্লাসে পড়তে পড়তে 
তোমার মন হয়ত খেলার মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন শিক্ষক মহাশয় যা বলছেন 
তার এক বর্ণও তোমার মাথায় প্রবেশ করছে না। কিন্তু যখনই তুমি খেলার 
মাঠ থেকে মনকে সরিয়ে পাঠ্য বিষয়ে নিয়োজিত “করবে দেখবে শিক্ষক মহাশয় 
যা বোঝাচ্ছেন তার কোথাও ন1 বোঝার মত কিছু নেই। বিষয়টি তখন 
তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

(৫) মন কখনও শূন্য থাকে না । সর্বদাই আমর] কোন ন1 কোন বিষয়ে 
মন দিয়ে থাকি। মন কখনও কোথাও যোগ না করে আমর থাকতে পারি 
না। তাই আমরা যখন বলি মেয়েটি ক্লাসে বড় অমনোযোগী, তখন এইমাত্র 
বলতে পারি যে নিদিষ্ট বিষয়ে তার মন নেই । অমনোযোগের অর্থ মনোযোগের 
'অভাঁব নয়। এর অর্থ হল নির্দিষ্ট বিষয়ে তোমার মন নেই কিন্তু অন্য কোথাও 
নিশ্চয়ই যুক্ত আছে, যেমন ক্লাসে ধখন মন নেই, মন তখন আছে খেলার মাঠে। 

(৬) আমাদের মনোযোগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । পরিবেশের লব কিছুতেই 
একসঙ্গে মনোযোগ দেওয়] যায় না। তার মধ্যে ৪।৫টিতে আমরা মন দিতে 
পাৰি। কিন্তু একসক্ষে ৪।৫টি জিনিষে মন দেওয়া যায় না, তাই এক্ষেত্রেও 
একটির পর একটিতে আমর] মন দিই। অতএব দেখা যাচ্ছে আমরা একসঙ্গে 
একটী মাত্র জিনিষে মন দিতে পারি। কিন্তু এখানে আরও একটি সমস্ত 
আছে। বস্ত সরল হতে পারে আবার জটিলও ত হতে পারে। অতএব 
একসঙ্গে একটি মাত্র জিনিষে আমর] মন দিতে পারি একথার অর্থকি? ধর 
একটি বাড়ী দেখছ। একটি একক বাড়ী রূপে তাকে তুমি দেখছ। বাড়ীর 
ঘরজা জানল! ইত্যাদি তোমার মনোযোগের বাইরে আছে। কিন্তু এই বাড়ীর 
অংশও ত কম নয়। দরজা, জানলা, বাড়ীর রং, বাড়ীর গঠন প্রভৃতি কত কি 
লক্ষ্য করার থাকতে পাবে। অতএব আমাদের উদ্দেপ্ত অনুযায়ী জিনিষটি 



১৮৭৬ মনোরিজান 

একটি সার জিনিষ হতে পারে, জবার নাও পাবে। মদ্দি বাঁড়ীটি দেখাই 
তোমাম্ব উদ্দেশ্ট হয়, তাহলে একনজবে আমরা একটি মাত্র জিনিষেই মন 
দিচ্ছি। কিন্তু বাড়ীতে কটি ঘর আছে, ঘরগুপি ছোঁট না বড় ইত্যাদি 
দেখতে হলে একটি একটি করে দেখব। একসক্ষে অতগুলি ছিনিষে মন 
দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। একেবারে আমরা থে কটি বিষয়ে মনোযোগ 
দিতে পারি, তাকেই বলে মনোষে।গের পরিসর (9080 ০£%/6500100 )। 
পরে এ নম্বদ্ধে আবার আলোচন। করা হবে। 

(*) মনোঘোগের জন্য মনের প্রস্তুতির সঙ্গে শারীরিক প্রস্ততির প্রয়োজন 
হয়। ঘেমন ধ্যানের সময় স্থির, নিশ্চল হয়ে বসতে হয়। 

(৮) মনোযোগের সর্গেগে আগ্রহের সম্পর্ক নিবিড়। আগ্রহ, ইচ্ছা বাঁ 
প্রয়োজন থাকলে আমর] মনোনিবেশ করি, নতুবা! করি না। 

(৯) কোন একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলে মনকে অপ্রাপঙ্গিক বিষয় 

থেকে সরিয়ে আনতে হয়। একে বলে অপসারণ দে100978ত81)। অপলারণ 

না করলে কোন কিছুতেই মনোনিবেশ করা যায় না। 
এতক্ষণ আমর! মনোযোগের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এখন 

উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করব। 

মনোযোগের পরিসর (9080. ০1 80090 892 ) 

মনোযোগের পরিসর হল একমুহুর্ত মাত্র দেখে আমরা কতটা পুনরাবৃত্তি 

করতে পারি। পরীক্ষাগারে ট্যাচিস্টোক্কোপ নামক যন্ত্রে ( 90101869900299), 

এক মৃহূর্তের জন্য কয়েকটি বিন্দু, রেখা, অক্ষর বা বর্ণ দেখানো হয়। 

দেখানোর সময় খুব কম। তলত পেকেও থেকে ₹ সেকেণের যধ্যে 

অক্ষর বা বর্ণ সমধ্িত কার্ড দেখানে হয়, যাতে চোখ ঘোর] ফেরা না 

করতে পারে। দেখা গেছে মুহ্ত্তমাত্র সময়ে ৪টি অথবা ৫টি বিন্দু, রেখা 

ইত্যাদি দেখ! সম্ভব হয়। একে ধারণার পরিসরও (87991 06 4070097670- 
৪100 ) বলে। এখানে একটি মজার ব্যাপার আছে। £€টিবিন্দুবা ৫টি লাইন 
বা ৫টি অক্ষর যেমন আমরা একলক্ষে দেখতে পানি, মেইরূপ ৫ জোড়া বিন্দু বাঁ 
€ জোড় লাইন বা ৫টি শবও দেখতে পারি । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং অভ্যাসে 

মনোযোগের ক্ষমতা! বৃদ্ধি পায়। অবশ মনোযোগের পরিসর ঠিকই থাকে । 



মনোধোগ ১৮গ 

একসঙ্গে উপস্থাপন না! করে, একটির পর একটি উপস্থাপন করলেও একই' 

দিনিষ পরিলক্ষিত হয় । ধর যদি কোন যেউ্রোনোষের ঘণ্টা এত ত্রুত বাজান 
হয় যে অভীক্ষার্থীর পক্ষে গণনা কর সম্ভব নয়, তাহলেও দেখা গেছে অভীক্ষার্থ 
৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বাজার সংখ্যা বলতে পারে । 

আমর! সাধারণতঃ যা দেখি বা যা শুনি তা সবই জটিল, দেখার বা! শোনার 
পর জটিল বস্তর উৎপাদনগুলি বিশ্লেষণ করি। উত্তেজক যখন সরিয়ে নেওয়া 

হয় অর্থাৎ সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আর উত্তেজিত কবে না, তখনও 

আমাদের মস্তিষ্কে পরাভব মৃত্তি বা পরাসংবেদন হয় অর্থাৎ যে বাজনাট। এই 
মাত্র শুনলাম তার রেশ বাজন! বন্ধ হওয়ার পরও থাকে । উত্তেজক অস্তহিত 

হওয়ার পর আমর] এই পরাভব মৃত্তিকে বিশ্লেষণ করে থাকি । ট্যাচিস্টোক্কোপ 
যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে বিন্দু বা রেখা দেখি, সেগুলি গণনা করা হয় 

অস্তহ্থিত হওযার পর। পরীক্ষা করে দ্নেখা গেছে যাঁর ভাবমৃতি গঠনের ক্ষমতা 
বেশী, তার মনোযোগের পরিসরও অধিক । অতএব দেখা যাচ্ছে মনোযোগের 

পরিসর নির্ভর করে ভাবমৃত্তি গঠনের ক্ষমতার উপর । 
মনোযোগের বিচলন ( ম10০6890100, ০ 406906102 ) 

একটি মাত্র জিনিসে আমরা কতক্ষণ মনোষোগ দিতে পাবি? আমরা 
কাজ করি মাসের পর মাস, দিনের পর দিন ধরে কিন্তু অতদ্দিন ধরে কি শ্তধু 
একটি জিনিষে মনোনিবেশ করে থাকি? সামান্য একটি কিছু পাঠ করার 

সময়ও আমাদের মন সেই বিষয়ে স্থির থাকে না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে 

গমন করে। মন সদাচঞ্চল, মনোযোগের বিচলন ষে হয় একথা সকলেই 
দ্বীকার করেন কিন্তু এই বিচলনের পরিমাপ কব! খুবই কঠিন। উত্তেজক যদি 

খুব ছূর্বাল হয় তাহলে মনোযোগের বিচলন সহজেই ধরা পডে। মনে করো! 
এমন স্থানে একটি ঘডি রাখা হল যেখান থেকে ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ কোন 
রকমে শোনা যায়। অভীক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বলবে ঘড়ির 
আওয়াজটা সব সময় শোনা যায় না, কখনও শোন] যায়, কখনও ষায় না। 

সাধারণতঃ দেখা যায় মনোধোগ ৫ থেকে ৬ সেকেওড পর পর বিচলন করে। 

ক্ষুদ্রতম বিচলন হল ৩ মেকেও এবং সব চেয়ে বেশী হল ২৫ সেকেণ্ড। ব্যক্তিতে 

বাক্তিতে মনোঘোগের বিচলনের পার্থক্য দেখা দেয়, আবার পবিবেশের উপরও 

বিচলনের কম বেশী নির্ভর করে ! স্তব্ধ শাস্ত পরিবেশে বিচলন কষ হয়। 



১৮৮ মনোবিজ্ঞান 

মলোযোগেয বিভাজন (101525100 ০৫ 8690600 ) 

অনেক সময় আমরা ছুটো৷ কাঞ্জ একলক্গে করে থাকি । ষেমন উল বুনতে 
বুনতে ক্রিকেট খেল! দেখা । কিস্ধ বিভক্ত মনোযোগ অসম্ভব ব্যাপার । এক 
সঙ্গে আমরা কখনই ছুটে! জিনিষে মন দিতে পারি না। যখন আমাদের মনে 

হয় আমর! ছুটি জিনিষে একসঙ্গে মনোযোগ দিচ্ছি, তখন আসলে ছুটো জিনিষে 

মনোযোগ ধিই না । এই সময় নিয়লিখিত তিনটি জিনিব ঘটে থাকতে পাবে ২ 

(১) হুয়ত ছুটি কাজের মধ্যে একটিতে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন 
হয় না। উল €বাোনার সময় মনোযোগ উল বোনার প্রতি থাকে না, থাকে 

খেলার মাঠে। 

(২) মনোযোগ একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ঘোর। ফেরা করতে 

পারে। সভায় বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি আবার বক্তৃতাও শুনছি । এক্ষেত্রে 
মনোযোগ কখনও থাকে বন্ধুর প্রতি, কখনও থাকে বক্তৃতায় । এরূপ ক্ষেত্রে 

কোন বিষয়টিতে সম্পূর্ণ মনোষোগ দেওয়া যায় না। বিষয়টি আয়ত্ত করতে 

প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ সময়ের অপচয্প হয়। 

(৩) অনেক সময় আমর! একপঙ্ে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে 

থাকি তার কারণ আমর! সেগুলিকে অনেকগুলি বস্ত হিমাবে দেখি না, একক 

বস্ত হিসাবে দেখি । রাস্তায় তিনটে গাড়ী একসঙ্গে যখন দেখি তখন সেগুলিকে 

একক করে দেখি, পৃথকভাবে তিনটি গাঁড়ী দেখি না। তিনটে গাড়ীর রং, 

আক্কৃতি ইত্যাদি যদি বিশদ ভাবে দেখতে হয় তাহলে এক একটি গাড়ী 
পৃথক ভাবে দেখতে হবে। 

মনোযোগের বিকর্ষণ (10150006190 ০৫406906000 ) 

আকন্মিক গোলমাল বা সবিরাম গোলমাল মনোৌযোগকে একটানা! গোলমাল 

থেকেও বেশী ব্যাহত করে। অর্থপূর্ণ শব্দ ঘেমন সঙ্গীত বা কথোপকথন 

অর্থহীন গগ্ডগোলের চেয়েও বেশী প্রভাবিত করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 

যে গোলমালের ছারা মনোযোগ প্রভাবিত হলেও কাঁজের বিশেষ ব্যাথাত 

হয় না। টু 

তবে মনোযোগের ওপর গোলমালের প্রভাব একেবারেই নেই বললে ভুল 
হবে। গোলমালের সময় কোন কিছুতে মনোনিবেশ করার জন্য শক্তির ক্ষয় 
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হয় বেশী। বহু চেষ্টা করে মনসংঘোগ করতে ছয়, এমনকি অর্থহীন শব 
যেমন টাইপ করার শব হলেও মনদংযোৌগের জন্য অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। 
অয্লক্ষণের জন্ত খুব লামান্ত কাজ করতে হলে, এই শক্তি ক্ষয় হয় না কারণ 

অতীক্ষার্থীর অনেক শক্তি তখনও সঞ্চিত আছে। কিন্তু যখন কোন দুরূহ 
কাজ বা বুদ্ধিমূলক কাঁজ করি তখন এই গণ্ডগোলের বিরোঁধিত! কাটিয়ে ওঠার 
জন্ত আমাদের পরিশ্রম করতে হয় এবং আমরা হাফিয়ে উঠি। 

মনোযোগে গোলমালের প্রভাব আবার ব্যক্তিতে ব্ক্তিতে বিভিন্ন হয়। 

কোন ব্যক্তি সামান্ত গোলমালেই কাঁজ করতে পারে না! আবার কেহ কেহ 

শত গোলমালেও বিচলিত নয়, নিজের কাজে অতি সহজেই মনঃসংযোগ 

করতে পাবে। 

প্রত্যাশিত মনোযোগ (70509069526 406906102 ) 

প্রতিক্রিয়া! কাল নির্ণয়ের সময় তোমর! দেখে থাকবে পনীক্ষার্থী যদি প্রস্তত 

হবার পর চাবির দিকে মনোযোগ দেয় তাঁহলে তার প্রস্ততির জন্য অধিক 

মনোযোগ দিতে হয়। মনোযোগ যখন উত্তর দানের জজ ব্যগ্র হয় 

তখন প্রতিক্রিয়া কাল কম হয়; আর উত্তেজকের প্রতি মন নিবি 

থাকলে প্রতিক্রিয়াকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। একে প্রত্যাশিত মনোযোগ 

বলে। মন পূর্ব থেকে উত্তেজককে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তত থাকে, তাই 

প্রতিক্রিয়। দ্রুত হয়। যেমন কেউ আসবে জানা থাকলে, কড়া নাড়ামাত্রই 

দরজ! খুলে দিই। 

মনোযোগের প্রস্ততি ( £66608155 996) 

কোন কিছুতে মন দেবার সময় আমাদের মন একাগ্র হয়ে ওঠে। 

জ্ঞানেন্দিয়গুলি প্রত্যক্ষণের জন্য প্রত্তত হয়। পেশীগুলি দৃঢ়ব হয়, বিশেষ 
কবে ঘাড় ও কাধের পেশী। তাই মনোযোগের সযয় আমরা ঘাড় লম্বা 

করি এবং কাধ খাড়া রাখি। দেহের অন্যান্য অঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। 

চোখ বড় করি, কান খাঁড়া করি এবং শ্বাস ক্রিয়া দ্রুত হয়। ব্যক্তি ঘর্দি বনে 

থাকে তাহলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। 



১৯৩ ধনোবিজ্ঞান 

সমোযোগের অবধারক (09230100205 0: 86650805 ) 

বঞ্িবিশ্বের অফুরস্ত সামগ্রী মাঙ্ছষের মনৌযোগকে আকর্ষণ হবার অন্য 
মায়াজাল বিস্তার করছে। নয়ন মনোহর দৃশ্য মানুষের দুটি আকর্ষণ করে, 
উতৎকট শব তার শ্রুতিতে সংবেদন জাগাঁয়, উজ্জল আলো! তার চোখ ধাঁধায়। 

বহিষিশ্বে কত বিষয়, কত অ্রবা সম্ভারের আয়োজন রয়েছে । মান্য 

নিত্য ঘা! দেখে তাতে নৃতন করে মন দেয় ন1। কিন্তু মৃতন কিছু, অদ্ভূত কিছু 
দেখলেই মানুষের কুতুহলী মন তাতে মনোনিবেশ করে। কেবল বহিবিশ্বেই 
ঘে আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে তা নয়, মানুষের মনেও আছে অপার কৌতুহল, 
অনন্ত জিজ্ঞাসা, তার বাসন! ও কামনা । তাই মানুষ তার কাম) বস্তটি যত্ব 

কবে দেখে; তার আগ্রহের সমাধান যেখানে পায়, সেখানেই ক্ষুধিত দৃষ্টি স্থাপন 
করে। এইভাবে বহিবিশ্ে ও মাছষের অস্তরজগতে উভয়স্থানেই ব্যাপ্ত হয়ে 

'আছে মনোযোগের অবধারক। এই অবধারক ছুই প্রকার £ 

১। বন্ধ নির্ভর হেতু (0190659 000416107. 01 4086200100) 

২। ব্যক্তি নির্ভর ছেতু (50190$%5 000016100) ০৫ 4১66906010) 

আমরা একে একে এগুলির আলোচনা! কক্খব £_ 

১। অনোযোগের বস্তনির্ভরহেতু (001906159 0০092918101) ০: 

40697001000 ) 

বস্তর তীব্রতা, আকৃতি পরিবর্তনশীলতা, পুনরাবৃত্তি, নৃতনত্ব প্রভৃতি 
মনোযোগের বস্তনির্ভরহেতুর অস্তভুক্ত। 

(ক) বস্তর ভীব্রত। (0069091/5) £-_ উত্তেজক যদি তীব্র হয় তবেতা 

সহজেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। উজ্জল রং, উচ্চ শব, উগ্র গন্ধ 

আমাদের মনকে অধিক আকৃষ্ট করে। ক্ষীণ শব, ম্যাড়মেড়ে বং, এর কাছে 

পরাজয় ত্বীকার করতে বাঁধ্য। উত্তেঞ্কের এই বিশেষ গুণ তীব্রতা তার শক্তির 

সাহছাযো সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

€খ) আয়তন (9129) ব্স্ভর আয়তন ও আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ 

করে। আমাদের মনের কাছে বৃহৎ বস্তর আবেদন কম নয়। সেইজন্য 

বিজ্ঞাপনের পোস্টারের লেখাগুলো বড় বড় করা হয়। 

(গ) আকৃতি £-বস্তর আকৃতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

পথে চলতে খুব লদ্ঘ! লোক দেখলে । আমর! সহজেই মনোযোগ দিই । বিব্বাট 
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দেহধাবীকে রাস্তায় দেখলে মন ন! দিয়ে কেউ পাবে না। আোটা লোঁক 

খপথপিয়ে চগছে এ দৃশ্য বড়ই উপতোগ্য । 

€ে) পরিবর্তনশীলভ! £--কোন কিছুর পরিবর্তন আমাদের যনকে 
সহজেই আকষ্ট করে। দীর্ঘদিন ধরে এক পথে চগছ, কিছুদিন বাইয়ে বেড়াতে 

গিয়েছিলে। ফিরে সেই পথের পাশে একটা নৃতন বাড়ী নজরে পড়ল। 
সঙ্ষে সঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করলে এটা ত এখানে ছিল না, কিন্ত কি ছিল 
এখাঁনে মনে করতে চেষ্টা করলে দেখবে সহজে মনে পড়ছে না। দীর্ঘদিন 
ধরে পড়ে থাক] খালি জমিটা বা ভাঙ্গা! বাড়ীটা তোমার চোখেই পড়েনি। 

আজ নৃতন বাড়ীটা সহজেই চোখে পড়ল। * বাইরের গোলমাল হঠাৎ 

শান্ত হয়ে গেলেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বক্তার দীর্ঘ বতৃতাও 

শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে পারে যদ্দি বক্তা সুর বা বলার ভঙ্গির 

পরিবর্তন করেন। 

(ও) গতিশীলভ! (1405972970% ) :-_গতিশীল বস্ত আমাদের মনকে 
সহজে আকর্ষণ করে। গাছে একট] পাখী বসে আছে, তোমার চোখ পড়ছে 
ন1 অথচ পাখীট। উড়ে গেলে চোখে পড়বে । চলমান ট্রেন গেলে তাই সেদিকে 

সহজেই মন দিই। একই কারণে আজকাল আলোর সাহায্যে এই গতিশীলতা 
দেখান হয়। কলকাতায় চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যার পর যার! গেছে তারাই 

দেখেছে এই আলোর খেলা । 71069], 75৪-এর একটার পর একটা অক্ষর 

জলে, সবগুলে! জলে উঠলে আবার নিভে যায়। চৌরঙ্গীতে এরকম কত 
বিজ্ঞাপনই দেখা যায়। 

(চ) পুনরাবৃত্তি (0১50988০2) £_একই জিনিষ বারবার আবৃত্তি করেও 
মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় । তবে যদ্দি বহুক্ষণ ধরে পুনরাবৃত্তি করা হল 

তাহলে কেউ মন দ্বেক্প না। হাওড়া স্টেশনে প্রথম প্রবেশ করলে মাইকের 
সাহায্যে ষে ট্রেনের সময়ের নিদ্দেশ দেওয়! হয় তাতে আমরা মন দিই। 

কিন্তু বহুক্ষণ ধরে একই ছ্িনিষের আবৃত্তি আমাদের মনকে শেষে আর আকর্ষণ 

করতে পারে না। 

(ছ) মুতনত্ব (23০₹9165 ): নৃতনত্ব আমাদের ষনকে বিশেষ ভাবে 
'আকর্ণ করে। অপরিচিত কিছু দেখলেই আমরা সে বিষয়ে মনোযোগী 
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ছই। চিড়িয়াখানায় নূতন সাদা বাঘের আগমন আমাদের মনোযোগ আকর্ষগ? 
করে। ক্লাসের নৃতন ছাত্রটিকে আমরা বার বার লক্ষ্য করি। 

প্লে) বৈষম্য £_-কোন কিছুর মধ্যে বৈষম্য বা বিভেদ দেখলেও আমরা 
মনোনিবেশ করি । যেমন একটি সুন্দর চিত্রে একটি কালো দাগ আমাদের 
মনকে আকর্ষণ করে। সবুজ গাছের লাল ফুলটি সহজেই আমাদের চোখে 
পড়ে। কাপড়ের ছেঁড়া বা দাগ লাগ! অংশ আমাদের চোখে পড়ে । 

(ঝ) অন্ভুত আকৃতি $--অদ্ভূত লাজপোষাক পরে রাস্তা দিয়ে ছেটে গেলে 
আমান্দের চোখে পড়ে । সার্কামের ব্লাউনের দিকে তাই আমরা মন দিই। 

(8) গৌোপনত। £--কোন কিছুর গোপনতা! আমাদের সেই বিষয়ের 

প্রতি মনোযোগী করে তোলে। রহস্পূর্ণ কোন ঘটনান্ব আভা পেলে, 
আমরা ।তা শোনার জন্য ব্যগ্র হই। কারোও গোপন কুৎসা শুনবার জন্য 

আমর! কান পাতি । 

২। মনোযোগের ব্যক্তি নির্ভরহ্েতু (90১19০0%5 0০21880% 
01 86662001020) 

বস্তগত কারণগুলিই মনোযোগের একমাত্র কারণ নয়। ব্যক্তির আগ্রহ, 

কুচি, প্রবৃত্তি প্রভৃতিও মনোযোগের হেতু । বিজ্ঞাপন দাতাগণ এই স্থযোগ 
পুরোপুরি গ্রহণ করে থাকেন। বিজ্ঞাপনের দ্বার! তার! ব্যক্তির আত্ম প্রত্যয়, 

কৌতুহল অথবা ভয় প্রস্তুতি বৃত্তিগুলিকে জাগাঁবার চেষ্টা করেন। খাছ 
প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে সন্দর, হৃষ্টপুষ্ট শিশুর ছবি দেওয়া! হয় মাতৃন্সেহকে উদ্দীপ্ত 

করার জন্য । বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদন ও থাকে। যে কোন ভ্রব্যের 
বিজ্ঞাপনে যৌবন ভারাক্রান্ত নারীর মৃত্তি দেওয়া থাকে । কাপড়ের দোকানে 
সাজানে। নারীর মুন্ময় মৃপ্তিগুলির আবেদন কম নয়। 

(ক) আগ্রহ £৪_বস্তর মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা না থাকলে আমাদের 

সহজাত প্রবৃত্তি অথবা অজ্জিত আগ্রহ মনকে বিশেষ বস্তর প্রতি যনোৌযোগী 

করে। নির্জন শৈলময় অঞ্চলে হুর্যান্তের দৃশ্য কবি-নে ভাবাবেগের সৃষ্টি 
করবে। কিন্তু অকবি জন হৃর্যান্তের স্চনায় বিপদাশঙ্কায় ত্বরিতে প্রস্থান 

করিবে । নিজের সম্ভানের ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ আর কেউ শ্তনতে না 

পেলেও মায়ের কানে ঠিক পৌছায়। নিজের নাম ধরে কেউ. ভাকলে, সে 
ডাক আমর! শুনতে পাবই। 
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€ে) আবেগ $--দদাবেগে আমাফের যনোঘোথকে প্রভাবিত করে। 
যনে আনন্দ থাকলে, আগ্রহ না থাকলেও আমন! অনেক বিষয়ে হন দিই। 
তুষি ছন মিশিয়ে কাচা আম খেতে ভালবাস, মনে ধদ্দি আনশা থাকে তাহলে 
বস্তা পাশের আমগাছটা তোমাম্ম আকর্ধণ করবে । কিন্তু পরীক্ষায় ফেল 
কনার সংবাদ নিয়ে ফেরার সময় শত আম গাছের আবেদন ও নিক্ষল হবে। 

€গ) শিক্ষা --আবার বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা থাকলে আমরা সেই 
সেই বিষয়ে মনোযোগী হই। শিল্পীর কাছে অনস্তা গুহার আকর্ষণ খুবই প্রবল 
স্থযকার একটি ভাল গান শুনলেই কান পেতে শুনবে, কিন্ত যার! গান জানে ন! 
তারা মন দেবে না। 

€ঘে) পুর্ব অভিজ্ঞত1 £ পূর্বের অভিজ্ঞতা অনেক সময় আমাদের বন্ধর 
প্রতি মনোযোগী করে। যেমন বর্ষাকালে পন্লীগ্রামে আল ধনে হাটতে হাটতে 

ছপাৎ করে শব হলেই তুমি সাপ আছে কিনা দেখবে। জলা জায়গায় 
সাঁপ থাকে, সাপে কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্ধ্য এক্ূপ অভিজ্ঞতা আছে বলেই 
এরূপ মনোযোগ । 

বন্ধনির্ভর কারণ অপেক্ষা ব্যক্তিনির্ভর কারণগুলি মনোযোগকে বেশী 

প্রভাবিত করে। উচ্চ শব্দের চেয়ে ফিস্ফিম্ আওয়াজে আমরা বেশী মন দিই 
যদি সেই আওয়াজের বিশেষ কোন পূর্ব সঙ্কেত থাকে ব্যক্তির কাছে। বস্বর 
এমনিতে কোন অর্থ নেই, কোন আকর্ষণ নেই, মানুষই তাকে অর্থময় করে 
তোলে, মান্ষের কামনা! বাসন! প্রভৃতি তাকে বস্তর প্রতি আকৃষ্ট করে । মানস 

প্রকৃতি অনুযায়ী ষাছঘ বস্বর প্রতি মনোযোগী হয়। মগ্ধপের কাছে মদের 

বোতলের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। আবার যে খেলোয়াড়, সে সংবাদপঙ্ের 

খেলার খবব্রটাই আগে পড়বে ; বেকার চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দবেখবে। এ 

পৃথিবীতে কত বিতিন্ন প্রকৃতির মানুষ বাস করে। তাদের রুচি, প্রকৃতি 
বিভিন্ন। অতএব বস্ত যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তোমার মানসিক ইচ্ছা 
অনিচ্ছা, আগ্রহ না থাকলে তুমি মনোযোগ দিতে না। 

ব্যক্তি নির্ভর, বন্ত নির্ভর হেতু ছাড়া আর একটি হেতু হল শারীরিক 
হস্থতা। হুস্থ, সজীব মাহুষের কাছে চমকপ্রদ বন্বর আবেদন থাকতে পানে কিছ 
অন্থস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তির মনোঘোগ আবর্ষণ কন্বা কঠিন। আবার দ্বেহ ও যন 

যখন ক্লান্ত তখনও কোনি কিছুতে মন দ্েওয়! যায় না। তাই সকালে ঘুষের 
১৩ 
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পর ছুরুহ্ বিষয়টির লষাধান লহজেই হয় কিন্তু লায়াদিনের পরিশ্রমের করা 
নিয়ে রাছে কিছুতেই দেই বিষয়টিতে তুমি মনঃনংঘোগ করতে পারবে না। 

মনোযোগ ও জাগ্রেছ (4050000250৫ 10692586 ) 

আগ্রহ দর্বদাই কোন না কোন মানসিক বৃত্তিকে জাগরিত কম্বে। এই 

গহজাত বৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত ধাকে। যেমন ছবি তোলার প্রতি হয়ত 
কোন ব্যক্তির আগ্রহ আছে। এন অর্থ ছল ছবি তুলতে তার ভাল লাগে এবং 
ছবি ভোলার প্রতি তাঁর একটী আকর্ষণ ব! প্রবৃত্তি আছে। তাই মনোবিদগণ 
আগ্রহকে বলেছেন অনুভূতি মূলক (2991), জ্ঞানমূলক নয় (০9821659)। 

খাব প্রাতি আমাদের আগ্রহ আছে তা আমাদের মেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী 
ফরে তোজে। যেমন যার সুচীশিল্প ইত্যাদিতে বৌক আছে, সে নূতন একটি 
প্যাটা দেখলেই নে বিষয়ে মনোযোগী হবে। দীবা খেলায় যার আগ্রহ আছে 
সে দ্দাঝার নৃতন চাল দেখলেই মনোযোগ দেবে। আগ্রহ ছুই প্রকার (১) 
ব্যক্তিগত (২) জাতিগত। 

(৯ ব্যক্তিগত আগ্রহ ঃ__ব্যক্তিগত আগ্রহ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে থাকে । 
যে ব্যক্তির সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ আছে সে সঙ্গীত চচ্চায় মনোযোগী হুবে। 

এ আগ্রহ নিতান্তই ব্যক্তিগত, জাতিগত নয়। দাবা খেলায় তোষার যে 

আসক্তি তা জাতির সকলের থাকে না, আরও কয়েকজনের থাকতে পাৰে মান্। 

এই জন্য এ হল ব্যক্তিগত আগ্রহ। ব্যক্তিগত আগ্রহ আবার স্থায়ী এবং 
ভন্ছায়ী হতে পারে। পরীক্ষার সময় পাঠের প্রতি ছাত্রের ষে আগ্রহ তা হল 
লামগ্রিক ব! অস্থায়ী আগ্রহ, পরীক্ষার পর এ আগ্রহ আর থাকে না। তেমনি 
কোন বেকার কর্শখালির বিজ্ঞাপন ততদিন দেখবে যতদিন ন1! তার ভাল 
চাকুরি হুয়। তোমার যখন একটা রেডিও কেনা দরকার তখনই তুমি নানা 
ধরণের স্বেডিওর প্রতি মনোযোগী হবে। কাগজে বেডিওর বিজ্ঞাপন সহদ্দেই 
তোমার চোখে পড়বে। 

কোন ব্যক্তির আগ্রহ আবার স্থায়ী হতে পারে। যেমন যে ব্যজির 

শঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ আছে, সার] জীবন তাঁর এই আগ্রহ থাকতে পারে। 
যে দ্বার্শনিক সে সারাজীবন দর্শনচচ্চায় আগ্রহ পোষণ করতে পাবে। 

এই ছ্বিক থেকে দেখলে আগ্রহকে আময়া জক্মগত ও ব্যক্তিগত এই ছুই 



মনোযোগ ১৪৫ 

শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পাব্বি। শিল্পীর জন্মগত গ্বাগ্রহ ছল বূপক্ষি। এ 

ক্ষমতা! ভার জন্মহুতে পাওয়া! । হন্দার ছবি, নয়ন মনোহন্ প্রাক্কতিক দৃপ্ত তাই 
সহজেই শিল্পী মনকে আকর্ষণ করবে । এ আগ্রহ স্থায়ী এবং লারাজীবদই এ 
আগ্রহ থাকবে। 

আগ্রহ অঙ্জিত হতে পারে, যেমন ভ্রমণের প্রতি তোমার এখন আগ্রহ 
আছে, পরে নাও থাকতে পারে। এখন তুমি চিঠি লিখতে ভালোধালো, চিঠি 
লেখার প্রতি তোমার এই আগ্রহ অন্ষিত। এখন ভোমার ষোল বৎসর বক্স, 

মনের ভাবে ভা! দিতে চাও ভাই বন্ধুকে চিঠি লেখো, উত্তরের অপেক্ষা না 
ঝেখে আবার লেখে! | কিন্তু এ বয়স যখন চলে যাবে যখন তোমার কর্মজগতে 

তৃমি প্রবেশ করবে, তখন হয়ত চিঠি লেখার প্রতি তোমার এ আগ্রহ থাকবে 
না। ছাত্র অবস্থায় খেলার প্রতি যে আগ্রহ থাকে, পরবস্তীকালে তা নাও 
থাকতে পারে ; এ হল অর্জিত আগ্রহ। 

(২) জাতিগ্রত আগ্রহ ঃ_এক একটি জাতির এক একটি বিশেষ আগ্রহ 
থাকতে পান্বে। ফরানী জাতি যেমন বিলাস ব্যলনের প্রতি আগ্রহশীল। 
যেমন রোমের নৃত্য গীতের প্রতি আলক্তি। ভারতের আসক্তি তার ধর্ম । 

যৌন আগগ্রহকে আমর! জাতিগত আগ্রহ বলতে পারি। এ আগ্রহ ব্যক্তি 
বিশেষের নয়। জাতির সকল ব্যক্তির । মাতৃপ্সেহ যৌন আগ্রহের একটা 
দিক। * 

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকড়ুগাল বলেছেন টাকার ছুপিঠ দেখার মত মনোযোগ ও 

'আগ্রহকে আমর! দেখি। অর্থাৎ মনোযোগ ও আগ্রছু হল একই জিনিষে 

ছুপিঠ | মানসিক গঠনের শৃঙ্খলাধুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে উভয়ের মূলে। আগ্রহ 

অর্থে আমরা এই মানসিক গঠনকে বুঝি। মনোযোগ হল এ গঠন যা করতে 
চায় তারই গ্রকাশ। কোন কিছুতে আগ্রহ থাকার অর্থই ছল সেই বিষয়ে 

মনোনিবেশ করা। মানসিক গঠনের সক্রিরতাই হুল মনোযোগ । আগ্রহ 
হল গুপ্ত যনোযোগ এবং মনোযোগ হুল ক্রিয়ারত আগ্রহ (4[0692996 2৪ 

1809706 86665105020 800. 860973108 19 20097986 2309061028৮ ) 

লহজাত প্রবৃত্তি আমাদের কোন বিষয়ে যনোযোগ আকর্ষণের হেতু 
এতক্ষণ ষে মানসিক গঠনকে আমরা মলোযষোগের হেতু বলছিলাম, তাকে 

আহ্র! জযসগত সহ্জাত প্রবৃত্তি বলতে পারি । কিন্ত কেবল অনঙ্ছিত সহজাত 
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প্রবৃত্তি নয় (229606 ), অক্জিত বৃত্তি (8900262% ) খাকতে পারে । কোন 
ব্যক্তি ছবি তুলতে ভালবামে এই কথাটিকেই একটু ঘুরিয়ে আমরা বলতে 
পারি ছবি তোলার প্রতি উক্ত বাক্য একটা সেক্টিমেন্ট আছে। লেক্টিষেপ্ট 
হল অঙ্জিত আগ্রহ সেন্টিমেণ্টের সঙ্ষে আবেগ জড়িত থাকে । 

এতক্ষণ আমর! অহজাভ প্রন্ৃত্তি এরং সে্টিমেন্টকে মনোযোগের হেতু 
স্বরূপ বলছিলাম । এ প্রকার মনোযোগ হল শ্বতঃদ্ৃর্ত,। অনৈচ্ছিক (০৫ 

91881078] )। কিন্ধ প্রত্যেক চিস্তাশীল ব্যক্তিই শ্বীকার করবেন যে আমাদের 
সহজাত প্রবৃতি বা সেট্টিমে্ট না? থাকলেও আমন্বা কোন কোন বিষন্কে 
মনোঘোগ দিসে থাকি। এখানে ইচ্ছার (11) প্রভাব আছে। পরীক্ষার 
সময় ছাত্রের ষনৌযোগ হুল ইচ্ছারুত ( ₹01160091)। এখানে আগ্রহ ও 

মনোযোগের নিবিড় নত্বদ্ধটা যেন নষ্ট হয়ে গেল মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু 
গভীরভাবে চিন্তা করলে দ্বেখা যাবে পরীক্ষার সময়" মনোনিবেশের হেতু হল 

একট! উদ্দেশ্ট, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যশ সন্মান লাভ ইত্যার্দি। এক কথায় 

এর প্রয়োঞজন আছে (86 2980698 ) তাই ছাত্র মনোযোগী হয়। 
এখন থে ইচ্ছাকে ছাত্র মনোনিবেশেত জন্ত প্রয়োগ করছে, সে ইচ্ছা কি? 

এ ইচ্ছা শুধু তার সহজাত বৃত্তি নয়, সেন্টিমেন্ট নয়, এর মূলে আছে মানসিক 
গঠন। সমস্ত ব্যক্তিত্ব এই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব আগ্রহ এই 
সহজাত বৃত্তি, ওই সহজাত বৃত্তি বা এই লেন্টিমেপ্ট, ওই সেন্টিমেণ্ট নয্ব, সমস্ত 

সেন্টিমেপ্ট বা সমস্ত সহজাত বৃত্তি। এদিক থেকে দেখলে এচ্ছিক মনোযোগকেও 
আমরা আগ্রহেরই ক্রিয়াখীল প্রকাশ বলতে পারি । 

মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ ( [579৪ ০£৪/৪৪০61০2 ) 

বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে মনোযোগের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ কর] হয় £-_ 
(১) মনোযোগকে ইন্ড্রিয়গত (595807:151) ও ভাবগত (146889281) 

এই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। মনোযোগের বিষয় যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহু হয়, 
তখন তাকে বল! হয় ইন্জিয় গত মনোষোগ। যেমন রাস্তায় কোন ছুর্ঘটনা 
ঘটলে আমর ভাতে মনোযোগ দিই । আবার যখন আমরা গল্পের কথা ভভাৰি 
যা অগ্রত্যক্ষ, মূল কোন বিষয় সম্বন্ধে চিস্তা করি তখন হন ভাবগত 

মনোযোগ 8 কোন কিছুর কল্পনা কর1ও এই মনোযোগের অস্ত ভুক্ত। 
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(২) মনোযোগ আবার জ্বতহ-এ্রীনোদিত (400₹011580281) এবং ইচ্ছা" 
প্রনোকিত (০17809081) হতে পারে। পরীক্ষার লয় পড়তে ভাল ন! 
লাগলেও জোর করে যখন পাঠে মনসংযোগ করি তখন হয় ইচ্ছা! প্রনোদিত 
মনোযোগ । উপন্যাস পাঠের মনোযোগ হল শ্বতঃ প্রণোদিত। 

(৩) মনোযোগকে প্রত্যক্ষ (01:90) ও পরোক্ষ (91906) এই ছুই 
ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্তাকর্ষক বস্তর প্রতি মনোযোগ হুল প্রত্যক্ষ মনোযষোগ । 

সুন্দর শাড়ীর প্রতি মেয়েদের মনোযোগ হুল প্রত্যক্ষ মনোঘোগ । অনেক 
বিষয় আছে যা অন্ত কোন আকর্ষণের সঙ্গে জড়িত থেকে মনোধোগ আকর্ষণ 

করে। যেমন অতি নগণ্য কোন ব্যকিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে 

পারে দি কোন মহাপুরুষ বা সন্মানিত ব্যক্তির পাশে তাকে দেখ! ঘায়। 

ছেঁড়া চটির প্রতি আমাদের আগ্রহ থাঁকার কথা নয় কিন্ত যদি কেহ বলে এই 
চটি বিস্াসাগর মহাশয় ব্যবহার করতেন, তাহলে তখনই আমরা তাতে 
মনোযোগ দেব। 

(৪) মনোযোগ জংঙ্লেষাত্বক (85:0798০) এবং বিষ্লেবণাক্মক 
(8081561) হতে পারে । যখন কোন জিনিষ আমর! সমগ্রভাবে দেখি, তখন 

হয় সংঙ্লেষাত্মক মনোযোগ, যেমন একটি গাড়ীকে যখন একক গাড়ী হিসাবে 
দেখলাম তখন হল সংঙ্েষাত্মক মনোযোগ । কিন্তু গাড়ীর চাকা, ইঞ্জিন, রং, 

ডাইভার, আরোহী প্রভৃতির প্রতি খন আমরা একে একে মনোযোগী হুই, 
তখন হয় বিশ্লেষণাত্মক মনোয়োগ । 

009880789 ( প্রশ্গাবলী ) 

1, 109579 61091096019 ০0৫ 88691061010, 186 879 168 21067:9706 

10099 ? 

মনোঘোগের হ্বরূপ কি? মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ কর। 

2, 90869 800. 9301910 005 00100181008 ০0 86697061000, 

মনোযোগের সর্তগুলি বল ও ব্যাখ্যা কর। 
8, 12065168618 1569706 86692061020) 800. 8665091001৪ 1106898986 

20 806101 11501%10 0019 96869100606 8£152718 99002969 95810200199, 

আগ্রহ হল গুপ্ত মনোযোগ এবং মনোষোগ হল ক্রিয়ারত আগ্রহ। 

উদ্দাহরণের লাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 
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4, 1056 18 80690092? 105807198 &59 20920661 1000988899 

20501%90 10820 5০00 90009101789 00. 8205 800)90৮, 

মনোযোগ কি? মনোযোগের সমক্স তোমার মানসিক প্রক্রিয়াগুলির 
বর্ণনা! দ্বাও। 

8, 01910 009 29180100, 0906910 5691001020 8100 1065159৯, 

মলোযষোগ ও আগ্রছের সম্বন্ধ নিবপণ কর। 
€, 2209 90026 0069৪ 00 ₹-- 

(৪) 

(9) 

(৩) 

(৫) 

(5) 

(৫) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

(ডঙ) 
(চ) 

৬ 01010685800 00501010692 8৮691061000, 

/609001000 800. 10691986. 

[না1006080100 01 86697061070, 

31397) ০1 8৪601261010, 

901)906156 (00100161018 01 &66906102, 

40691206159 ৪9৮. 

এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মনোযোগ । 
মনোযোগ ও আগ্রহ। 

মনোযাগের বিচলন। 

মনোযোগের বিস্তার । 

মনোযোগের ব্যক্তি নির্ভর হেতু । 

মনোযোগের প্রস্ততি। 



চ্স্পহম আঅধ্যা্স 

পরিসংখ্যান 
(58581186168) 

পরিসংখ্যান গণিত শাস্ত্র একটি বিশেষ শাঁখা। আমানের প্রাত্যহিক 

জীবনে পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপদ্েই আমরা উপলব্ধি রি। এই 

পরিমাপের সহজতম উপাঁয় হুল সারি-বিন্তাস (2501008)। লে তোমরা 
যে পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ছিতীয় স্থান, ইত্যাদি অধিকার কর--তা এইভাবে 

সারি বিন্তাস করে ও পাওয়া যায়। সারি বিল্তাসের দ্বারা কিন্তু ব্যক্তিগত 

কৃতিত্বের সম্পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায় না শ্রেণীর অন্তান্ত ছেলেদের তুলনায় কার 
কিরূপ কৃতিত্ব বোঝা! যায় মাত্র। 

আর এক উপায়ে আমর! কৃতিত্বের মান নির্ধারণ করে থাকি, তা হল 
রাশি দ্বারা (990:9৪ )। কোন কিছুর পরিমাঁপকে আমরা এইভাবে বাশির 
সাহায্যে ব্যক্ত করে থাকি। তোমর] পরীক্ষার নম্বর এভাবেই পেয়ে থাক। 
এই নম্বর কিন্তু বাক্তিগত কৃতিত্বের পরিচায়ক । এই স্কোর নানারকমের হতে 
পারে, যেমন ওজনের বেলায় গ্রাম, কিলোগ্রাম, দৈর্ঘ্য প্রস্থের বেলায় মিটার, 
কিলোমিটার ইত্যার্দি। 

এই স্কোরগুলিকে সমদূরত্বে মাজালে স্কেল (90819) পাওয়৷ যাঁয়। যেমন 
১০ ২০ ৩৭ ৪* ৫* সমদূরত্ব বিশিষ্ট সংখ্যাগুলি একটি স্কেলের আভাম দেয় 

এই স্কোর আবার বিন্তস্ত (£:০99৫) হতে পারে; অবিন্স্ত 

( 208:০0709 ) হতে পারে। একসঙ্গে অনেক স্কোরের মধ্যে তুলনামূলক 

আলোচন। করতে গেলে স্কোরগুলি সাজিয়ে না নিলে চলে না। এই স্কোর, 

ওলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কোন স্কোর হয়ত ১* বার এসেছে, কোন 

স্কোর ৫ বার, কোন ক্কোর হয়ত একবার। এই ভাবে স্কোরগুলিকে সাজিয়ে 

নেওয়াকে বলে পরিসংখ্যা বণ্টন (£:5009003 01582095100) | এই স্বোর- 

গুগির সঠিক বণ্টন (61980006100 ) করা হলে, তাকে বল! হয় বিশ্ব 
( £:90:090 ) স্কোর। 
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ক্রিকোয়েব্দী বন্টন (:5৭০৪০০৩ 81502950800) 

ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনের কতগুলি নিয়ম আছে। প্রথমে স্বোরগুলিকে শ্রেমী 
খ্াবধানে (51988-1069:581) সাজিয়ে নিতে হয়। শ্রেণী ব্যবধান ঠিক 
করার জন্ত প্রথমে স্কোরগুলির প্রসার দেখে নিতে হয়। সর্বোচ্চ এবং লব্ধনিস্ব 

স্কোরের বিয়োগফলকে প্রসার (03১87086) বলে। এরপর শ্রেণী ব্যবধানের 
অংখ্যা ১০ এর কম বাং* এর বেশী হয় না। 

শেদী ব্যবধান ঠিক হলে স্কোরগুলিকে কযেকটি শ্রেণীতে সাজিয়ে নিতে 

হইবে। এবার প্রত্যেকটি স্কোর ঘে শ্রেণী ব্যবধানের অস্তভূক্তি সেই শ্রেনী 
ব্যবধানের ধ্যে ফেলতে হবে । নীচের উদ্ণাহরণটি দেখ ২ 

৫*টি ছেলের পৰীক্ষা নম্বর :--- 

তালিক? নং---১ 

জেমী-ব্যবধান ফ্রিকোয়েছি 

(91898-536৩7551) ৃ (8:999930198) 

8০ ৮০০৪ 

গর 
6 
) 
[ 
৪ 
[ 
ও 
৪ 
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দেখ! যাচ্ছে শ্রেণী বাবধান হদদি 10 ধরা হয় তাহলে শ্রী ব্যবধানের সংখ্যা 
হবে 0+10."7 অতএব বর্বোচ্চ শ্রেণী ব্যবধান থেকে আবস্ক কষে শ্রেণী 

বাবধানগুপি সাজিয়ে নিয়ে হুরু কর! ঘায়। উপরে ফ্রিকোয়েন্সি বন্টন করা 
হুল। 

উপরের ফ্রিকোয়েন্সী ব্টনে দ্বেখা যাচ্ছে "10--*19* শ্রেমী ব্যবধানে ছুইটি 

মাত্র চিহ্ন ( 811) পড়েছে ১ এর অর্থ হল দুইজন মাত্র ছেলে 10---19র 
মধ্যে নম্বর পেয়েছে; 2০--29 শ্রেণী ব্যবধানে 6টি চিহ্ন পড়েছে অর্থাৎ 

6টি ছেলে 20-_-99 এব মধ্যে পেয়েছে ইত্যাদি । 

পরিজংখ্যা বহুভুজ ( ঢ:909005 7০০158০0 ) 

পরিসংখ্যা বন্ৃতুঙ্দ অঙ্কন করতে গেলে গ্রাফ কাগজে প্রথমে ছুটি 
'অক্ষরেখ! ঠিক করে নিতে হবে। অন্ভূষিক লাইনে শ্রেণী-ব্যবধানগুলি বলিয়ে , 

সংখ্যা 
(8:5009099) 

শ্রেণী-ব্যবধান 

(91885-1066:591) |(6:90109700199) | (91889-17)697-58] 

196--+ 199 166--169 6 
190--1.94 160---164 4 
186--189 1066---169 ' 
180---$84 160---164 9 
176--179 386---149 ৪ 
170--174 140---144 ]. 

তালিকা নং---৩ 

নিতে হবে। শ্রেশ-ব্যবধান উল্লেখ করার সময় প্রকৃত প্রান্তগুলির উল্লেখ 

করতে হুবে। প্রকৃত প্রান্ত বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে বুঝান হুল। 
উপরের ৪নং তালিকায় দেখা যাইতেছে যে সর্ব নিয় শ্রেণী-ব্যবধান হল 

8£0---144$) তার উপরের শ্রেণী-ব্যবধান হল 314৮--149, এখন 
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তোমাফের মলে প্রশ্ন জাগতে পারে যে 144 থেকে 246 পর্বস্ত যে বাবধান 

লেটি কি ভবে শুন্ত থাকবে? মোটেই তা নয়। শ্রেণী-ব্যবধান “149--1%4 
বললে বোঝাঁয় যে ওই শ্রেণী-ব্যবধানটির 289. থেকে আরম্ভ এবং 1448 
এতে শেষ। 159. কে বলা হয় এই শ্রেণী-ব্যবধানের নিম্ন প্রান্ত (109৮ 

11046 ) এবং 1448 কে বল! হয় এই শ্রেণী ব্যবধানটির উ্ধপ্রাস্ত ( 9729: 
11771 )। আবার শ্রেণী র্াৰধান “146--"149” এর আরম্ভ 344৮ এ এবং 

শেষ 149'8 এ ইত্যার্দি। 

লেখচিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য অস্তৃমিক লাইনের ভান প্রান্তে একটি 
এবং বাম প্রান্তে একটি বেশী শ্রেণী ব্যবধান নিতে হবে । এবং এই ছুই শ্রেণী 
ব্যবধানের পরিসংখ্যা 0 ধরিতে হুবে। 

পরিসংখ্যা (£890590ঠ ) বসানোর জন্য আমর! অন্ুভূমিক লাইনের 
নি্দি্ শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্য বিন্দু ধরে লম্বা রেখ! বরাবর উপরের দিকে যেখানে 
উক্ত পরিসংখ্যাটি পড়বে ততদূর যাব এবং এঁ স্থানে একটি বিন্দু চিহ্নিত করব। 
এই ভাবে এর পরের শ্রেণী ব্যবধানটিরও মধ্য বিন্দু থেকে উপরের দিকে 

নির্দিষ্ট পরিসংখ্যা পযন্ত গিয়ে দাগ দেব। এইভাবে সব শ্রেণী ব্যবধানগুলির 
নির্দিষ্ট পর্সিসংখ্যাগুলি চিহ্নিত করা হলে, আমরা লেখচিত্রে কয়েকটি বিন্দু 
পাঁব। এই বিন্দুগুলি এবার যোগ করে দিতে হবে। অন্কভূমিক লাইনের 
ছুই প্রান্তে যে ছুটো বেশী শ্রেণী ব্যবধান নেওয়া হয়েছে, তার মধ্য বিন্দুতে 

আমাদের অস্কিত লেখচিত্রের প্রাস্তগুলি যোগ করে দিতে হুবে। 

লেখচিত্রটা যাতে খুব লম্বা! বা খুব চওড়া না হয় তার জন্য একটি একক 
ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণতঃ লম্বরেখাটি অশ্থভূমিক লাইনের 4 ভাগ হয়ে 
থাকে। ধর অন্ুভূমিক লাইনের ঘরগুষ্ী গুনে দেখা হল 60 এখন 
60 % $..48 ঘর নিতে হবে লহ্ঘ রেখার জন্ত । 

পরিসংখ্যা বহুভুজের মধ্যবর্তী অংশটির ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ পরিসংখ্যা 
( 6০৮৪] 15900800595 ) বোঝায় । লেখচিত্রে শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্য বিন্দুটি 

সমস্ত শ্রেণী ব্যৰধানকে বোঝায় । ৩নং তালিকাব সাছায্যে নীচে একটি, 

পর্িসংখ্য। বহুভূঙ্ধ অন্ন কর! হল। 



| পরিসংখ্যান ত্ডও 

1০1 71777177770 
1117 7777777777777777- 

+1117117 "11777710107 +17171াঁিা 
17777777770 
17177177177] 
1111 4 | তু |] 1] 11] 11 61] রি ২-+77777722 

চর 
27777777777777777777777 শে 

17177177717 77777777771 [| [. 

6 স্ 

/৮162 666৮1 ০০সাপপ ঠ্ও সি ০6৯ * 

7077777 
17177777711 

০10710741771377177170717 
৮ (445 ্ 42 ্ 
15৯৬ 445 155 16255 4785 555 4155 

08986102 ( প্রশ্নাবলী ) 

1, 0091966 00৩ 72709908189 500 'স?]] 10110 60 100 &, 

19009200 02901096100 (2010 0009 297 9001:69,  10190089 1] 

6য8070168. 

পরিসংখা। বন্টনের নিয়মগ্ডলি উদ্াহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর। 
2, 930100086 608$ রঃ ০0 90098 11959 (6159 180£98 &1560 

0910, 101010969 170 181869 80 11769758120 100 0080 

108675818 ০৩. আা1]] ৪8996 108 089 10 01:9571708 00 8 09000500$ 

01861100610 01 9801) 96৮, 

1797£9 :-- 

16 6087, 0 ৮০ 46, 110 60 919, 69 6০ 161) 4 6০ 16. 

কতগুলি স্কোরের প্রসার নিমে দেওয়া হল। পরিসংখ্যা বন্টনের জন্য 



২০৪. মনোবিজ্ঞান 

কতগুলি শ্রেদ*বাবধান হতে পারে আর লবচেয়ে বেশী শ্রেণী ব্যবধান কঙ হুতে 
পায়ে বল। 

প্রসার :--৮”16 87, 0- 46, 110 - 919, 68 - 181, 4 - 1261 

8. 75081566989) ০ 0১9 £0110-7206 ৪০0:98 1760 & 

£7939567 01961086100. 08108 87 10692591০08 800 6. 500 

105০5 £26৫59095 ১01580108, 

নিয়ের স্কোরগুলির পরিসংখ্যা ব্টন কর। শ্রেণী ব্যবধান 8 অথবা $ 

হইবে এবং পরিসংখ্যা বহভুজ অস্কন কর। 

6 
6? 
6 
64 

কেজ্জীয় প্রবণতা (1189550798 01 98706:81 090097005) 

কোন পরীক্ষণের পর তার স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সি ব্টনে সাজানোর পর 

'তার কেন্দ্রীয় প্রবণতা! দেখতে হয়। কেন্ত্রীয় প্রবণতা বলতে আমরা বুঝব 
একটি অঙ্ক যেটি সমন্ত স্কোরের প্রতিনিধিরপে দাঁড়াতে পাবে। কেন্ত্রীয় 

প্রবণতা! পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা বিবিধ । প্রথমতঃ ইহা এ দলের সমস্ত 
ক্ষোরের একমাত্র প্রতিনিধি, ফলে এর থেকে গেস্ট দলটির সামগ্রিক পরিচয় 

পাওয়। যা, দ্বিতীয়তঃ ছুই বা ততোধিক দলের কৃতিত্বের তুলনা করায় ইছ! 
সাহাযা করে। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় প্রবণত। নির্ণয়ের তিনটি পদ্ধতি 

আছে। সেগুলি হল। 
(১) মিন (1382), মিভিয়ান (0150187), ও মোড (010999)। 

১। মিন (24582) (ক) জবিস্তস্ত স্কোরের মিন নির্ণয় (1157 
48000. 008:০8796৫ 08/৪) উপরিউক্ত তিন প্রকার পদ্ধতির নুধা 11982 
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সর্বাধিক গ্রচলিত। মিন বা গাণিতিক গড় নির্ণয়ের সাধারণ উপায় হল 
স্কোরগুলিকে যোগ করে তাদের সংখা। (স) দিয়ে ভাগ করা। ধর ১১ ১ 
২৯) ২৫।৩ৎ স্কোর পাওয়া গেছে । এর মিন নিয় করিতে হবে। স্কোরের 

যোগফল হুল ১০০) একে স্কোর সংখ্যা ৫ দিয়ে ভাগ করিলে গাণিতিক গড় 
পাওয়! গেল ১৭*+৫-২০। উপরের অন্কটি আমর] পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের 
নিয়লিখিত শুত্রের সাহায্যও করিতে পারি। 

11-$ এখানে 11» মিন বা গাণিতিক গড়। 

গস যোগফলের চিন, সু» গ্রতকটি স্কোর, মা" স্বোরের সংখ্যা। 

স্কোরগুলি অবিত্যন্ত থাকলে এই হৃত্র মিন নির্ণয়ে বাবহার করা যেতে, 
পায়ে। কিন্তু বিন্স্ত স্কোরের গড় নির্ণয় এভাবে চলতে পারে না। 

(খ) বিনস্ত স্কোরের মিন নির্ণয় (11980 100 £:00090 09/৪) 

স্কোর বিশ্বস্ত হলে অন্ত স্তরের সাহায্যে মিন নির্ণয় করিতে হয়। 

বিন্তস্ত স্কোরের মিন দুভাবে ্গ্ করা যায় £--(ক) দীর্ঘ পদ্ধতি, 

(খ) হুম্ব পদ্ধতি । 

(ক) দীধ পদ্ধতি (1008 208700)$ দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন কষা, 

সুত্র হল, | 

2 এখানে মিন 

2." যোগফলের চি, ঢ'* ফ্রিকোফেলসি, সু সগ্রত্যেকটি শ্রেণী বাবধানেক়্ ৯ 
মধ্যবিনু, 56৮ মোট দংখা]। 
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নীচে এই নিয়মে গড় মের কর] হল £--- 

হ্রিকোয়েছ্সি | মধ্য বিচ্ছু 

টব 

196---199 
190---194 
186---189 
180---184 
156---179 
170--174 
166---169 
160---164 
365--169 
160--164 
146---149. 
140---444 

শপে পাপ পপর 

ঢ-৪ 

শন ৩০ ১০ চা দি ১ ০১ 00 তি ৪৯ ১০ শি ূ জি 

ট গু 

1 নং__-৪ 
উপরের উদ্দাহরণটি দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে কি উপায়ে দীর্ঘ 

পদ্ধতিতে মিন বার কর! যায়। এখানে প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু 

নির্ণয় করতে হয়, তারপর এই মধ্যবিন্দুকে () তৎ্সংশলিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ৫ দিয়ে 

গুণ করতে হয় (5)। শেষে প্রত্যেকটি গুণফলকে ৫5) যোগ করে পাওয়া 
গেল 6৮40 (৫%)। এই যোগফলকে 50 (টে) দিয়ে ভাগ করলে মিন 

পাওয়া যাবে। মিন. ও ৮5550 17080 

খে) ভ্ুস্ব পদ্ধতি ( বি [996500. ) দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন নির্ণয় সময় 
ও পরিশ্রম সাপেক্ষ । সেইজন্য পরিসংখ্যান "বিজ্ঞানে হৃম্ব পদ্ধতিতে প্রথমে 
একটি মিন কল্পন] (4590700. ) কর! হয়। পরে ভুল শুধরে নেওয়! হয়। 

নিয়ে কল্পিত মিন নির্ণয়ের প্রণালী সম্বন্ধে আলোচন। করা হচ্ছে। এই কল্পিত 

মিনেন্ সুত্র হল :__ 
21741117011 এখানে 2৫." মিন 

আপু 
(0০ - নক 
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51 "কল্পিত মিন, 0." 095:90807 অর্থাৎ ভুল সংশোধন, :." শ্রেদী 

বাবধান (০১৪5৪), "কল্পিত গড় বিচ্যুতি, ঘর ফ্রিকোয়েছির সমটি । 

নীচের উদাহরণটি দেখলে আরোও ভাল করে বুঝতে পারবে। 

শ্রেণী ব্যবধানঞ্ধ মধ্য বিদ্বু্ | 

196-_199 19৭ 1 
190-_194 199 2 
186--189 18? 4 
180-_184 189 ঠ 
176-_179 171 ৪ 

» 170--174 179 10 
16৮-_169 16? 6 
160-_164 169 4 
165-_169 167 4 
160-_164 169 ৪ 
146-_149 141 ৪ 
140-_144 149 1 

ৰ ৪0 

তালিকা নং-_€ 

414. 17900 ০0... _ 840 
(77-7 - 4120 1.6 

[17080 05. 240 ৮ & 7৭ 4 490 

হুত্ঘ পদ্ধতিতে কল্পিত মিন নিতে হয় বণ্টনের কেন্দ্রস্থল থেকে । সবচেয়ে 
বেশী ফ্রিকোয়েন্সি যে শ্রেণী বিভাগের তার মধ্যবিন্দু সাধারণতঃ কল্পিত মিন 

ধরা হয়। এখন এই কল্পিত মিন থেকে প্রত্যেক স্বোরের অন্তর হল 
আর? (99518961020) | কল্পিত মিনে এই ত' হবে 0। তারপর উপরের দিকে 

ক্রমশঃ 1, 9, ৪ ইত্যাদি এবং 0 থেকে নীচের দিকে 1, ৪,8 ইত্যাদি লিখতে 

হবে। তারপয় £কে »' দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল £ত*। এবার 0? 
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শর এ। নিধি করে কজিত হিনের লে যোগ ছিলে আনল মিন পাও 
যাবে। 

মিডিয়ান (1169180 ) 

মিভিগ়্ান হচ্ছে ক্কোরগুচ্ছের মধ্যবিদ্দু। অবিন্তস্ত স্কোরে স্কোর জোড় 
অথব। বিজোড় হতে পারে । যেমন ?, 10, ৪, 19, 18) ৭ এটি বিজোড় 

স্কোরগুচ্ছ। এগুলিকে নিযরূপে সাজানে। হল। 

1, ?, 8, 9, 10, 11, 123 একবার মাত্র দেখলেই বুঝতে পারবে, এখানে 

মিডিয়্ান হবে 9 কারণ 9 এর ডানদিকেও তিনটি স্বোর আছে, বীদিকেও 

তাই আছে। কিন্তু স্কবোগুচ্ছ যদি জোড় হয় তাহলে অন্য উপায় অবলম্বন 
করতে হবে। যেমন ধর স্কোর হল ৭ ৪, 9, 10, 11, 19) এখানে মিডিয়ান 
হবে 9৮ (9 ও 10 এর মধ্যবিন্তু )। অবিশ্যস্ত স্কোর থেকে মিডিয়ান নির্ণয়ের 

হুত্র হল 1145. (37-] তম খ্যা। প্রথম উদাহরণটিতে (১8) তম 

সংখ্যা 14174) অর্থাৎ এ স্বোরুঞচ্ছের যে কোনদিক থেকেই গণনা কৰি 
না কেন মিডিয়ান হবে চতুর্থ সংখ্যাটি। 

বিন্যস্ত ক্ষোর থেকে মিডিয়ান নির্ণয়ের সৃজ্জ হল 

১] 
টা সন 

৪০-/(8৮)। 

/-ঘে শ্রেণী বিভাগে মিডিষ্বান আছে তার নিয় লীমা। নি. মোট 
সংখ্যার অর্ধেক । ৪." মিডিয়ানের নিয়লীযার স্কোরগুলির যোগফল। 

10» যে শ্রেবীবিভাগে মিভিয়ান আছে তান স্কোর। 3. শ্রেণী বাবধান )। 
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এই স্তরের ব্যবহার বুঝতে হুলে নিম্নের উদ্দাহরপটি লক্ষা কর :--" 

প্রেমী ব্যবধান | মধ্য বিশ্ছু | £ ূ 
196--199 | 49৭ 
190--194 | 299 
$৪6--189 | 28? 
18০9---184 | 789 
176--179 | ৭? 
10--174 1 3৭9 
166--169 | 16৭ 
160---164 | 169 
166--169 | 367 
160--164 | 262 
146--149 | 347 
140--14% 1 144 

স্ 

সৎ 5৩ ১৩ ৯ ৪৯ ০১ ০ 02 ৩২৯ ১৩ 

€ ১০ এ 

তালিক। নং--৬ 

এখানে 069, 96, 20, 2০৮10 এবং £-$ অতএক 

2৮ - 29 মিডিযান, 213-1+ (এ -0৮৮169-5+( 30 
0) 

ওপর দিক থেকেও মিডিয়ান নির্ণয় করা যায়। তখন স্ত্রটি হবে 

1৫০-ঢ-(8 
[7 

0. যে শ্রেণী বিভাগে মিডিয়ান আছে তার উচ্চসীম]। 

ঘা» ঘে বিভাগে মিডিমান আছে তার উপরের ক্কোরগুলির যোগফল । 

ফ্রিকোয়েদ্দি ব্টনে (ক) ফাঁক ব৷ শৃচ্য থাকলে মিডিয়ান এভাবে নির্ণন্ 
করা যায় না। এই অবস্থায় কি ভাবে মিডিয়ান নির্ণয় করা যায় নিঙ্কে 

উদ্নাহরণের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা হল £--- 
ফ্রিকোয়েন্সি ব্টনে ফাক বা! শূন্য থাকলে উপরের নিয়ম চলবে লা 

নীচের উদ্দাহরণ দেখ। এখানে কম -10 এবং 8০0 নীচের থেকে 
১৪ 

৮. 17900 
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ক্রিকোরেন্ি যোগ করলে 33--.6 হবে 6- শ্রেনী ব্যবধানে অতএব শ্রেমী 

ব্যব্ধানের উচ্চঙীমা হবে '& । কিন্ত উপর থেকে গুণলে দেখা যাবে মিডিয়ান 

টস ভ হবে 12-18 শ্রেহী বিভাগে । এরূপ হয়েছে ৪-9 এবং 101] 

ছইটি শ্রেগী ব্যবধানে 0 ফ্রিকোয়েন্সি থাকার জন্য । এরূপ অবস্থায় 6-? না 

কৰে শ্রেণী ব্যবধান করা যায় 6-9 এবং 10181 এখন উপর থেকে 

শুণলে দ্বেখা যাবে মিভিয়ানের উচ্চপীমা হবে 9৮, আবার নীচে থেকে 
গুণলেও হবে 9৮1 

অতএব এখানে 00৫০1+ (উর) £-95+8 ৯৪96 
রা 

2091 2 
1৪--19 এ] 
16---1৭ 0 
54৮16 9 

0 0) 6-_ 9 
্ুূ 
| 
এ 

তালিকা নং---৭ 

| মোড (3০9০) 

মোড ছুই প্রকারে নির্ণয় করা যেতে পারে £ (১) স্থল মোভ (07:529 

28০৪), (২) প্রকৃত মোভ (17:89 20০0৪)। 

হদ্দি অবিস্তত্ত স্বোরগুলি ক্রমানুসারে সাজান থাকে, তাহলে ষে ক্কোরটি 

বৈশবার পুনব্বাবৃত্তি হয়েছে সেটিকে স্থুল মোড বলে। যেমন ধর 10, 11, 11, 
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19, 19, 14, 18, 18, 14, 14, 14 সারিটির মধ্যে 14 লব চেয়ে বেশীবার 

এমেছে। অতএব 14 হুল এ সাবির স্কুল মোড। 

বিশ্তত্ত সারির স্থুল মোড নির্ণরর করতে হলে যে শ্রেণী ব্যবধানটির 

ফ্রিকোয়েন্সি বেনী সেই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুটি নেওয়। হুয়। 

৬নং তালিকা দেখ। এখানে স্থল মোড হবে 10 - 174 শ্রেণী বাবধানে, 
কারণ এর ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশী। অতএব শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্ু 

179 হবে স্বুল মোড । 

প্রকৃত মোড হুল ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনের শীর্ষ বিন্দু অর্থাৎ এই বিন্দুতে স্কোরেন 

সংখ্যা হল দবচেয়ে বেশী। যদ্ধি ফ্রিকোয়েন্সি বষ্টন বছুভৃজ সামঞ্তপূর্ণ 

(95200090951) হক্স, তাহলে প্রকৃত মোভ নিয়লিখিত স্থত্রটির সাহাফ্যে 

নির্ণয় করা৷ যেতে পারে £ 

প্রকৃত মোড. মিডিয়ান -2 মিন (৪20:০$)। ছ্থুল মোড কেন্ত্ীয় 
প্রবণতার অস্থায়ী পরিমাঁপ। এটী একটা মোটামুটি ধারণা যা চোখে দেখে 
বার করা যায়। 

মিন মোড ও মিডিয়ানের ব্যবহার 
(ভা1)90 ৮০ 059 16890 00006 &20. 1190197) 

১। মিন ব্যবহার করতে হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য যখন 

প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন (জ9:8$) সমান হওয়া দরকার । 

২। যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার সবচেয়ে বেশী নির্ভরতা! (919011165 ) 

দরকার। 

৩। আদর্শ বিচ্যুতি ০ ( সিগম! ) বা সহপরিবর্তনের (?) মান নির্ণয় করার 

সময়, মিনের দরকার হয়। বণ্টনটি স্বাভাবিক হলে তবে মিনএর ব্যবহার কাজে 

লাগে। 

মিডিয়ান ব্যবহার হয় 

১। যখন খুব লহুজে এবং তাড়াতাড়ি কেন্ত্রীয় প্রবণতা! জানার ধরকার 

হয়। 



২১২ ঘনোবিজ্ঞান 

২। যখন বন্টনের উভয় প্রান্তে খুব বেশী বা খুব কম মানের স্কোর থাকে। 
৩। যখন ব্ণটনটি খুব বেশী মাত্রায় অঙ্থাভাবিক হয় অর্থাৎ যখন বণ্টনচির 

মিন বাঁর করা যায় না। 

মোড ব্যবহার করতে হয় 

১। যখন কোন স্কোরটি বেশীবার এসেছে জানতে চাই। 

২। যখন খুব তাড়াতাড়ি কেন্ত্রীয় প্রবণতার একটা মানের দরকার হয়। 

৩। যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটি সাধারণ পরিমাপ হলেই চলে। 

0086811925 প্রশ্নাবলী 

1১081001865 609 1009813, 10901%7 800. 20006 ৫02 0109 

10110771776 01902090192 05 08176 10০06) 009 ৪0০৮ 800. 1008 

70861)005. হত্র ও দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় কর £-- 

(৪) | শ্রেণী ব্যবধান | ফ্রিকোয়েন্সি | (9) | শ্রেন ব্যবধান | ফ্রিকোয়েন্সি 

৪০--82 
71-_79 
176 
11--18 
68-_10 
656? 
62--64 
চ9--61 
58--68 
6৪-66 
১0--52 ১৩ ১৩ ৩০ ৯ ০০১ ০১ ০০১ ০০৯ ৩0 ৮৯ ১৩ 

কু 
2 
8 
? 
9 
৪ 
6 
& 
& 
4 
৪ 
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(৫) | শ্রেনী ব্যবধান | ফ্রিকোয়েন্সি | (4) | প্রেম খ্যবধাদ | ক্রিকোয়েছি 
পিস 

6০---64 এ ৪০-- 84 
46--49 9 ৪১-- 89 
£0--44 2 90--- 94 
৪১--+89 3 96-- 99 
৪০.--৪4 4 100---1.04 
26-_-99 & 10৮---109 
20-_94 4 110--114 
16---19 ধু 
10---14 9 
&-- 9 9 
0--- 4 1 

2, 100 ০0৮ 609 টি, 10901877800 12)0065 ০06 609 

10110176 9007:99 :- 

নীচের স্কোরগুলির মিন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় কর £-- 
72, 76, 77, 67, 72,৪81, 78, 68, 86, 79, 67, ৪2 76, 76, 50, 

63) 9], 62, 729, 19, 61, 67, 84, 69, 64. 

8,73919 7 15 6209 1091106 1098902:9100908 10 1801598 ০ %5 

170015100918, 71770. 6109 10992) 70009 800. 1090190. 

নীচে ২৫ জনের উচ্চতর পরিমাপ দেওয়। হল। মিন, মিডিয়ান ও মোড 
নির্ণয় কর। 

84১ 64, 51, 65, 68, 61, 89, 62, 67, 66, 68, 67, 64, 68, £9, 64, 

68, 64, 61, 66, 6৮, 64, 69, 66, 64. 

4, 009209 10980) 209039 %00. 10006 800. চা 6০68882118 

809 91861000086 55186 09৮৮76910 6109100, ৃ 

মিন, মিডিয়ান, মোড কাহাকে বলে? তাহাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ 
নিরূপণ কর। 

৮, 1096 15 1209%26 ৮ 60০ ০900281 69006520959 1086 519 

0009 016979796 10398801:99 ০01 09008] 09100900159 2100 দয190 81৩ 

097 99989, 
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কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলিতে কি বোঝায়? কেন্ত্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের বিডির 
প্রণালী কি এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা কি? 

নি সাওপের 

1.6) 1190190-* 8106, 11982078064 

08009. 8190 

(0) 11501518670, 0169. 6706 

[1006 6838 

(০) 11991077966? 

[15019079680 11০9০ ৮2616. 

(0) 1198,0.- 9৮78 

01690190 ৮95'67 

100৫৪ -*96-5 

(9) 31680-79188 

16902.» 72:00 
[০০০ -৮ 7224 

(8) 11980 - 6286 

[460190৮0450 

100০০ ০0378 

বিস্তৃতির পরিমাপ (01998581106 ড508৮105 ) 

কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয় করলেই স্বৌরগুরচ্ছের সব বৈশিষ্টাগুলি 

জানা হল না। যেমন ধর! যাক &0 জন ছাত্র ও 80 জন ছাত্রীর ইংরেজী 

পরীক্ষায় দেখা গেল ছাত্রদলের সবচেয়ে বেশী স্কোর হল 68 আর কম স্কোর 
হল 20। কিন্তু ছাত্রী দলে সবচেয়ে বেশী স্বোর হল &4 আর সবচেয়ে কম 

স্কোর হল 861 কিন্তু উভয় ঘলেরই নিন হুল 88'4। দেখা যাচ্ছে ছুটি দলের 
বিস্তৃতির পার্থক্য খুব বেশী। ছাত্র দলে সবচেয়ে বেশী স্কোর 68 আর কম 

স্কোর 90 অর্থাৎ বিস্তৃতি হল 48 কিন্তু ছাত্রীর্দলের বিস্তৃতি হল 191 দেখা! 
যাচ্ছে ক্কোরগুচ্ছের মিন জানলেই শুধু হবে না) তাদের গড় বিস্তৃতিও জানা 
দরকার । চার প্রকারে এই বিস্তৃতির পরিমাপ কর] হয়। 
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(১) প্রসার (588089 ) 
(২) চতুর্থক বিচ্যুতি (৫05%111৩ 0৪52886০ ) 
(৩) গড় বিচ্যুতি (5.597589 095186100 )। 

(৪) আদর্শ বিচ্যুতি (889:008:0 ৫9%1৪100 ) | 

(১) প্রসার 2 প্রসার হল সর্ধ্বোচ্চ ও সর্ধবনিয় স্কোরের অস্তরফল। 
(২) চতুর্থক বিচ্যুতি ঃ *€তম শতক (78৮৮ 29:০80815 ) এবং 

২৫তম শতকের ( 95৮ 09709706219) অন্তরের অর্ধেক হল চতুর্থক বিচ্যুতি । 

তম শতক হল স্কোরগুচ্ছের প্রথম চতুর্থক, এই স্কোরের নীচে থাকবে 
স্কোরের শতকরা! ৪৮ ভাগ। ৭৫তম শতক তৃতীয় চতুর্থকের স্কোর অর্থাৎ 
এই স্কোরের নিয়ে থাকবে শতকরা ?8 ভাগ স্কোর। চতুর্থক বিচ্যুতি আমাদের 
সিলেবাস বহিভূতি বলে এখানে বিস্তৃত আলোচন! করা হল না। 

(৩) গড় বিচ্যুতি ( /১67889. 9951%100 ) £ কোন স্কোরগুচ্ছের মিন 

থেকে প্রত্যেক স্কোরের ষে বিচ্যুতি তাকে বলা হয় গড় বি্চ্যুতি। এই 
বিচ্যুতি ধনাত্মক (0০8:616) অথবা খণাতআ্ক (0989655) হতে পারে। 
ধনাত্বক হবে যখন স্কোরটি গড় অপেক্ষা বড় হয় আর খণাত্বক হবে যখন 

স্কোরটি গড় অপেক্ষা ছোট হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক-_-6, ৪, 10, 
19, 14 সহদ্দেই বোঝ যাচ্ছে এর গড় হবে 101 যখন এই গড় থেকে 

প্রত্যেকটি স্কোরকে বিয়োগ করলে যথাক্রমে 4, ৪, ০,--৪,-4 হবে। লক্ষ্য 
কর এই পার্থক্গুলি যোগ করলে যোগফল হবে, 0। এখন চিহ্ন নিরপেক্ষ 

ভাবে এগুলিকে যোগ করলে হবে 19। এই 19 কে স্কোর সংখ্যা & দিয়ে 

ভাগ করলে হবে ৪'£। ইহাই গড় বিচ্যুতি বা 4 701 
অতএব অবিষ্যান্ত ক্কোরের গড় বিচ্যুতি স্তর হল £ 

7১৮ যু! এখানে &১-গড় ব্ছযিতি। 
512|-চিহ্ছ নিরপেক্ষ ভাবে গড়, পার্থকাগুলির যোগফল। ধন" 

স্কোরের সংখ্যা । 
কিন্তু স্কোর যখন বিন্তস্ত থাকে তখন এভাবে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কতা যাবে 

না। এক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের মময় আমরা গড় থেকে প্রত্যেকটি 
স্কোরের পার্থক্য নির্ণর করিতে পারি না। তাই আমরা শ্রেণী ব্যবধানের 
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প্রত্যেকটি মধ্যবিন্ু থেকে গড়ের পার্থক্য নির্ণয় করি। অতএব বিশ্বস্ত ও 
অবিস্্ত স্কোরের গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সমক্প একমাত্র পার্থক্য হুল প্রথমটিতে 
গড় থেকে শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর পার্থক্য নিতে হয়, দ্বিতীয়টিতে গড় থেকে 
প্রত্যেক ক্ষোরের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। স্কোর যখন বিষ্তস্ত থাকে তখন 
গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের হু হল 

87১ 

নীচের উদাহরটি দ্বেখ। গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হলে প্রথমে প্রত্যেকটি 
শ্রেণী ব্যবধানের ষধ্যবিন্দু বাধ কর। তারপর মিন নির্ণয় করতে হুবে। 
তারপর যিন থেকে প্রত্যেক মধ্যবিন্বুর অস্তরফল নির্ণয় করতে হবে। একে 
ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে গুণ করে হল 45 তারপর £স কলমে যে সংখ্যা আছে 

মেগুলিকে চিহ্ন নিরপেক্ষ ভাবে যোগ করতে হবে। তারপর এই যোগফলকে 
ক্রিকোয়েন্দী সংখ্য৷ দিয়ে ভাগ করলে গড় বিচ্যুতি পাওয়া যাঁবে। 

শ্রেনী ব্যবধান | মধাবিষ্দু ১ 
ম্লান শিট পিপাসা পলিসি 

£ 

195-199 |. 19? | 
190-194 | 199 [ 2 
186-189 |] 187 | 4 
190--184 | 18% | & 18179 | | 1 8 

0 170--154 172 |] 
166--169 167 6 |- 380 | - 980 
160-_164 169 & 1-: 8:80 |] -86"0 15১--169 16? & |-1980 | _ 5520 
160--154 169 2 |-19:80 | 8560 
146-_-149 147 ৪ 19980 | ৭140 
140--144 149 1 | - 28180 | 98:80 

ই. 80 809 

তালিক1 নং--৮ 

উপরের উদ্বাহরণটিতে মিন-"150:80 
27 টি 80890 

টি স্1004 
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&7) খুব বড় হলে বুঝতে হবে বপ্টনেব বিস্তৃতি খুব বেখী জার £%) খুব ছোট 
হলে বুঝতে হবে প্রসার ব৷ বিস্তৃতি খুব কম। 

আব্র্শ বিচ্যুতি (98900%70 095296800 ) 

গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করার লময় আমরা চিনের কোন মুল্য দিই নি। 
সবগুলিকে ধনাত্মক ধরে নিয়ে যোগ করেছি। আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় 
এই ক্রটি দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আমরা প্রত্যেকটি গড় 
পার্থকোর বর্গ ধরে নিয়ে তারপর যোগ করি । এই যোগফলকে স্কোর সংখ্যা 

দিয়ে ভাগ করে, সব বর্গমূল বার করা হয়। এই বর্গমূলই হল আদর্শ বিচ্যুতি 
গ ( নিগম] )। 

অবিন্তত্ত স্কোর থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য নীচের উদ্দাহরণটি 
নেওয়া হল। 

৪, 10, 19, 14, 161 মিন-$9-]19, 

গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের বিচ্যুতি- _ & _ ৪১ 0, গ, £%, 
গড় বিচ্যুতির বর্গ-. 16, 4১ 0, 4, 16 বিচ্যুতির যোগফল-_40 
স্কোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে %১-5৪ হয়। ইহার বর্গমূল ৯/৪--%'89. 

অতএব এই সারির ০5289 | 
এর থেকে আমরা অবিচ্যত্ত রাশিমালার আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের 

স্থত্র পাই। 

/ - »-গড় বিচ্যুতি সংখ্যা 

বিন্যস্ত রাশিমালা থেকে ০ (সিগম!1) নির্ণয় 
বিন্তস্ত রাশিমালা থেকে আদর্শ বিচাতি ০ নির্ণয়ের ছুইটি পদ্ধতি আছে : 

(১) দীর্ঘ পদ্ধতি (19708 1796,09) ও (২) হন্ব পদ্ধতি (81১07 10096700)। 

(১) দীর্ঘ পদ্ধতি £ অবিন্যন্ত স্কোরের যে ভাবে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় কর! 
হুয়, এতেও তাই, তবে এতে শ্রেণী বাবধানের মধ্যবিন্দু থেকে গড় পার্থক্যকে 

বর্গ কর! হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সী (£) দিয়ে গুণ করা হয় এবং এইতাবে আমরা 
৯ পাই । এই উপায়ে ০ নির্ণয়ের স্যত্র হল 
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এখানে +৯স্শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্ু থেকে গড় পার্থক্যের বর্ম 

ক্রিকোয়েন্সী'র যোগফল । নিয়ের উদ্ধাহরণে এই পদ্ধতির বিশ্লেষণ কর! হল। 

শ্রেমী ব্যবধান | মধ্যবিদ্বু | £ ্ নি ব্রি 

198---199 19৭ শু 2690 96:90 68544 
190--]94 | 199 টে 2190 4940 | 898:88 
18--189 | 18৭ 4 1690 6480 | 10496 
190--784 | 189 € 1790 8600 | 69920 
176--149 | 14? ৪ 620 49160 |] 80789 
170--174 | 179 1 10 190 19100 1440 
166--169 | 16? ৪ »:98:80 1 99890 8064 
160--164 | 169 4 8:80 | 8690 | 80976 
16৮--189 | 167 4 -1880 | 8690 | ৭6176 
160-_164 | 262 2 1880 | -8%60 | 70688 
14৮--149 | 14৭ ৪ 9380 | 140 | 169694 
140-_144 9880 | 88944 

ূ 80900 ূ 97869 

তালিকা নং_-৯ 

হা 7956-62 
4] ৩ চনয লন নই 2 খাঁনে০ টা 1963 

(খ) বিদ্যাত্ত স্কোর হইতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ০ নির্ণয় | নিয়ে উদাহরণের 
সাহাযো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ০ নির্ণয় কর! হল। এই উপায়ে ০ নির্ণয়ের সজ্জ হল 

এ স্ব 
০০০ এ 0৯ ১] (120662581 ) 

সংক্ষিপ্ত উপায়ে প্রথমে মিন নির্ণয় করতে হবে। এই জগত প্রথমে ঘে শ্রেণী 

বযবধানের ফ্রিকেয়েম্সি সবচেয়ে বেশী তার মধ্যবিন্দু হবে কল্পিত মিন। এই কল্পিত 

মিনে 0 ধরে উপরের দিকে এ, ৪, 9 এবং নীচের দিকে-]1, 8, -9 ইত্যাদি 

লিখে ২? কলম প্রস্তত করা হল। এবং ফ্রিকোয়েন্সি (1) দিয়ে এই ও" কে গুণ 

করে 25" কল্ম নির্ণয় করা হল। এবার £%' 3 করে পাওয়। গেল 151৯ 
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এবার স্ত্রাঙ্থযায়া 

£14-. 17900 ৮০৮4 (2- ০১) 

0০-8- 240 ৮ . ্ 0576) * 6-৮1268 

198---199 
190-_-194 
186--189 
180--0.84 
175--379 

170---174 
166---169 
160---1.64 
156--189 
160--184 
146--849 
140--144 

তালিকা! নং--১* 

সংক্ষিপ্ত উপায়ে অবিষ্থান্ত ক্ৌর হইতে ০ নির্ণয় 

অবিন্বস্ত স্কোর থেকেও সংক্ষি্ত উপায়ে ০ নির্ণয় করা যায়। এতে কল্িত 

মিন ধরা হয় 0 অতএব গ্রত্যেকটি স্কোরের গড় পার্থকা হবে স্কোরগুলিই। 

০. প্রকৃত মিন ()--কল্লিত মিন 
অতএব 0. 2 - 0.৮ 1 

এবার স্বোরগুলিকে ০ স্বোর-নংখ্যা টম দিয়ে ভাগ করিলে 2 পাওয়া 

যাবে। 
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ধএবার ৩ নির্ণয়ের জন্ত আমরা ৩ অর্থাৎ সরু কলমের বর্গ নির্ণয় করব, 

এগ্ুলিকে যোগ করলে পাওয়া যাবে 35 বা 5305 একে 2 দিয়ে ভাগ 

করে, এর থেকে ০৯ বা 2৯ বিয়োগ করতে হবে । এই বিয়োগফলের বর্গমূল 

হবে ০। নিয়ে উদাহরণ দেখ £-- 

ক্ষোর ডু | জবা (ডু) | আহ বা (2) 

তালিক নং--১১ 

এখানে 41070 2. 4727-7986 0৮936 -০-28'6 

০১ »৮ 65696 2৮] 

০. ২5787 55656) * +- ৯/16:44-»৮ 4:06 

*"্র উপর প্রভাব নির্ণয় 

(ক) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করে (খ) গুণ করে। 

(ক) প্রত্যেকটি স্কোরকে যদি কোন নির্দিষ্ট লংখ্যা দিয়ে যোগ করা! হয় 
তাহলে ০র কোন পরিবর্তন হয় না। নিমে উদাহরণ দেখ। প্রথষে 

স্কোরের মিন ছিল? এবং ০ ছিল 141. প্রত্যেকটি স্কোরের সঙ্গে 5 যোগ 
করাষ পরও দেখা গেল মিন হয়েছে 1907 + 8) কিন্তু ০ রইল 1:41 অতএব 

আমরা এর থেকে এই সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করতে পারি ঘষে কোন নির্দিষ্ট সংখা 
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স্কোরের সঙ্গে যৌগ করলে মিন বাড়ে কিন্তু ০ ঠিকই থাকে। কোন নির্টিই 
দংখ্যা এইভাবে বিক্বোগ করলেও দেখা ঘায় মিন কমেছে কিন্তু ৫ ঠিক আছে। 

তালিকা নং--১২ 

10-9%5-5 ০.৮ ৮14] | 78৮12 ০০৮ ২4১০৮ 114] 

(খ) যখন প্রত্যেকটি ক্কোরকে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় 

তখন কিন্তু ০ বেড়ে ষাঁয়। নিয়ের উদ্দাহরণ লক্ষ্য কর £-_ 

আসল স্কোর স্] ৮109 

6185 তালিকা নং--১৩ 1000 
রা 

স্ ০০ ৬০০ ৭ম. 1414 ০৮৫ 

989৪610778 

1, 081001869 009 9 8700 &.. 00102 9801) ০ 009 £০9120208 

1959005 93802108689, 
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নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনগুলির ৫ ও 4. 1) নির্ণন্ধ কর । 

(৪) | শ্রেনী ব্যবধান | ক্রিকোয়েছি | (9) | শ্রেনী ব্যবধান | ক্রিকোয়েলি 

৩৩ (৯ ২ ৩৩২ ০০১ 0০ ০ ২ ৩ ১৩০ ৮৯ ১৩ ১৩০ ০৩ ৮ ০৯ ০০ 03055 শহ 1১০ 

(9) | শ্রেনী ব্যবধান | ফ্রিকোয়েছি | (৫) | শ্রেণী ব্যবধান | ফ্রিকোয়েছি 
ৃ 

986--99 
90--94 
৪6--89 
৪০---84 
16--79 
70---74 
66---69 
6০---64 
56--&9 

এ 6৩) দি ৩৩ ০৯ ০2 ৮৯ ১৩ ৩ ৮৩ £8--49 
£0--4£ 

৮০ 

ই ৩৩ ১৩ মি ৪৯৮ ০১ ৩৯ ০০ ৩২1৯ ১৩ 
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9, 08100186 055 12090. 800. 81030. 20892. ৫852861033 06 609 

10110717786 £5009095 01862200110205 :- 

মিন ও গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর। 

8. 2096 515 078 97091106 109880298 01 58119011165 ? 

7065 2৪৮ 5০০৩ 10907 9১00৮ 6109120, 

বিস্তৃতির বিভিন্ন পরিমাপ কি কি? সেগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 
4, 108908 0006 &51889  09ঘ18%02070. 10850:109 1)০0স €া০০ 

জা1]] 107:09890. 6০0 0969201)17)6 6109 8591:826 0952801010 01 (790089720 

01866006108? 17100067969 168 0:969069, 

গড় বিচ্যুতি কাহাকে বলে? পরিষংখ্য। বিভাজনের গড় বিচ্যুতি কিরূপে 
নির্ণয় করিবে? ইহার ক্রটিগুলি বিবৃত কর। 

5, 090 25 2009906 05 968008:0. ৫95196102, ? 21508100 

20 ০০৪, জা]] 0:0999৫. 6০ 0869201708 6১৪ 86815870. 095186102 

01 ৪ £15610 0809. 

আদর্শ বিচ্যুতি বলিতে কি বোঝায়? কিরূপে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কৰিবে 
বর্ণনা কর। 

41৪29 ১০. 

], 0৪) ০০৮6০ 4007৮414851 0৮) ০-9.06 ৬৭) 69 

(০) ০-৮12:69 &0-৮10'04 (9) (9)০-729 ১). ৮55 

গর, 11690০৮8115 2197 1818 
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সহুপরিবণ্তন (00::9190103) 
আঁঙ্র] এপর্যাস্ত কোন ব্যক্তি বা কোন দলের কোন একটি বিশেষ গুণ বা 

শক্তির আলোচনা! করেছি। কিন্ত অনেক সময় একটি কার্াদক্ষতার সঙ্গে অপর 
কার্ধ্যদক্ষতার তুলনা করার দরকার হুয়। দুইটি গুণেই ব্যক্তির কতদৃর কৃতিত্ব 
আমর| জানতে চাই। একটি বিষয়ে থে ব্যক্তি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে 
অপর বিষয়েও তার কৃতিত্ব সমান কিনা! আমরা জানবার চেষ্টা করি। এইভাবে 
ছুটি গুণের মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা এবং থাকলে তা কতটা তাও আমরা! 

পরিমাপ করি। বুদ্ধিমান ছেলেরা বোকাদের চেয়ে কম মানধিক বিকার 
গ্রন্থ হয় কিনা, যে অঙ্ক ভাল পারে সে সাহিত্যে ভাল কিনা, যে ইংরেজী 

ভাল পারে, সে বাংলাতে কিরকম ইত্যাদি জানতে হপে আমাদের ছুটি গুণের 

মধ্যে সম্বন্ধ নিরপন করতে চেষ্টা করতে হবে। এই রকম ছুটি গুণের মধ্যে 
পারম্পৰিক সম্বন্ধ নিনূপণ করাকে বলে সহপরিবর্তন (00776186107) 

মনে কর ১০০টি ছেলের ছুটি যোগাযত৷ পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি দেখা 

যায় ছুটি পরীক্ষাতেই সব ছেলেরা একরকম করেছে অর্থাৎ ঘে ছেলে একটাতে 

প্রথঙ্থ সে অপরটিতেও প্রথম হয়েছে , যে দ্বিতীয় হয়েছে সে দুবারই দ্বিতীয় 

হয়েছে ইত্যাদি, তাহলে আমর! বলব লহুপরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ 1001 
আবার যদি ঠিক এব উপ্টোটি হয় অর্থাৎ যে একটিতে প্রথম হয়েছে সে 

অপরটিতে সবচেয়ে খারাপ করেছে ইত্যার্দি তাহলে সহপরিবর্তন হুবে--]00 
সহপব্রিবর্তন + 100 থেকে-"1'00 পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ০" থেকে 1:00 

পর্যন্ত সহপবিবর্তন হল ধনাত্মক এবং 0 থেকে--1'00 সহপরিবর্তন হল 

খণাত্ক। মনে করে! ১০টি ছেলের বুদ্ধি ও স্মৃতির পরীক্ষা করা হল। তারা 
নিষ়্লিখিত স্কোরগুলি পেল। 

ছাত্র 2 

]% 3৪4৮6৭7৭৪89 10 
শ্বতির স্কোর 12 19 14 15 16 17 18 19 20 9] 
বুদ্ধির স্কোর 2 28 4 ৮ 26 7 28 29 ৪0 ৪] 

এখানে দেখ। যাচ্ছে ষে ছেলের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী তার ম্বতিও সব চেয়ে 

বেশী। আবার যাঁর বুদ্ধি সবচেয়ে কম তার ম্মতিও সবচেরে কম। এখানে 

সহপরিবর্তন .* 100 
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আবার আর দশটি ছেলের স্মৃতি ও বুদ্ধির পরীক্ষা কৰে নিয়রূপ ফল পাওয়া 
গেল :--. 19৪8 4%6 ৭৪8 910 

স্বতির স্কোর 19 19 14 15 16 17 19 19 90 21 

বুদ্ধির স্কোর ৪] 80 29 28 গর 26 26 24 98 9 
এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্বতির পরীক্ষা সব চেয়ে বেশী পেয়েছে (91) লে 

বুদ্ধির পরীক্ষায় সব চেয়ে কম পেয়েছে (22)। এবং যে ছেলে বুদ্ধির পনীক্ষান় 
সবচেয়ে বেশী পেয়েছে, সে স্থতির পরীক্ষা সব চেয়ে কম পেয়েছে । অর্থাৎ 

এই ক্কোরগুলির পরিবর্তন বিপরীত মুখী কিন্তু নিখুত, এখানে সহপরিবর্তন্ 
হল--.100, 

সহুপরিবর্তনের এর মানকে (00999019706 ০৫ 00126185000 ) £ 

অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। £ নির্ণয়ের উৎকষ্ট ও প্রচলিত পদ্ধতি হুল 
প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (:০90০6 200721996 1066100 )। আর একটি 

পদ্ধতিকে বলে সারি পার্থকোর পদ্ধতি (7901: 9189:9009 179961)00. )। 
সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (18800 0160192009 0)9610৫ ) 

ব্যক্তিতে ব্াক্তিতে গুণের পার্থক্য আমরা সাধারণতঃ সারি দ্বার প্রকাশ 

কন্বি। সততা, সামাজিকতা, আবেগ প্রবণতা ইত্যাদির মান নির্ণয়ের সময় 

আমরা ব্যক্তির স্কৌরগুলিকে ক্রমান্থ্যায়ী সাজাই । গুণানুসারে ব্যক্তির এই 
প্রকারে সারি বিন্তাস কর! হয় এবং সহপরিবর্তন নির্ণয় করা হয়। নিয়ের 

উদ্বাহরণে এই মহপরিবর্তন নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করা হল । 
স্মৃতির পরীক্ষা লো সার পাথক্যের 

ক্ষোর | লারি 7) ])% 

[55] ৮ £ গু 

৪ ৪ 4. 1 
48 6 0 . 
46 ] 0 8. 
49 ৪1 0 9 
69 4 সপ এ খু 
60 0 |__0 

| 6 

তালিক1 নং---১৪ 
১৪৫ 
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651) হুতরাীধায়ী 09779190600 ০৮৮] তত) 

6১:৪6 86 2 
"এ-দও-7)* 1-566-"1- 4 89 

দ্বেখা যাচ্ছে এখানে লহুপরিবর্থন খুব বেশী। এর অর্থএই যে ছেলের 
বুদ্ধি যে লাধারণতঃ তার স্মৃতি শক্তিও বেশী। 

নিয়ে আর একটি উদ্দধাহরণ ফেওয়! হল । 

পার্থক্যের রি 7০1১০ কের বিজ্ঞানের: লা পাকার পা 
সারি সারি ) 

নম্বর অন্বর উ 

ক | 64 59 ৰ 4 4 0 0 
থ 2 8৪ ৪ ৪ 0 0 
গ 86 48 6 6 0 ও 
ঘ 82 50 নন € 2 4 
ঙ 60 4৭ & ৫ - 
চ 48 40 ৪৮| 10 -- 1 226 
ছ | 8৪ 64 ] ] 0 0 
জ | 75 60 9 ৪ 0 0 
ঝ | 48 42 ৪৮ ৪ "৮ 26 
এঃ 40 4] 10 9 এ 4 ূ 

তালিকা নং--১৫ 815 

851) 6 118 »] _-0792 

০» 4- নিক্ 5)” £-7060060-3)+ 
উপরের উদ্বাহরণে দেখ অঙ্কে দু'জন ছেলে একই নম্বর (48) পেয়েছে, 

এক্ষেত্রে সারি বিন্তাম করলে ছুজনের সারি হবে ৪৮1 অর্থাৎ ৪ ও 9 এর 
মধ্য বিন্দু । এবং £ঠএর কম যে পেয়েছে তার সারি হবে 10. 

এই ভাবে যর্দি একই নম্বর ৪ জন ছেলে পায় তা হলে তখন তাদের 
প্রত্যেকের সারি হবে তিনটি সারির মধ্য বিন্া। যেমন ধর কোন ছাত্র দলের 
তিন জনের নম্বরের সারি হচ্ছে ৭. এখানে ৭, ৪, 9 এই তিনটি সারির মধ্য 
বিন্ু ৪ হবে গ্রত্যেকটী ছেলের সাবি । অর্থাৎ এই লে ? সারি এবং 9 সারিতে 
কোন ছেলে থাকবে না। 6 সাবির পর হবে ৪ সারি, তারপর হবে 30 সাবি। 

0569$195 (প্রশ্নাবলী ) 
ও. 7096 18 209%105 ১7 605 50191561070, 8:00. ০০-৪80180 ৩ 

০9::5)৯0107)? স্হুপরিবর্তন ও সহপনিবর্তনের ফল বলিতে কি বোবাক্স ? 
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8. 081901865 6156 ০০+৪801906 0৫6 ০0178186010 102 8900) 04 

60১6 £০911০108, নিমের গ্রত্যেকটির সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় কর। 

(৪) ৃ [76106 20 | 918৮6 10 
9991৩069 2001069 10002)09 
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মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 
( 81600015 ০1 7১5508919য ) 

বিজ্ঞানের কাজ বহু পরীক্ষ। নিরীক্ষার দ্বারা সত্যকে আবিষ্কার করা। এই 
সত্য আবিফারের জন্য বৈজ্ঞানিক নানাবিধ পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের সাহাষ্য 
নেন। বহু তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করেন, পরীক্ষা করেন। 

সত্যতা যাচাই করে ভবে শেষ পিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মনোবিজ্ঞান ও অন্ত 

বিজ্ঞানের মত বস্ত নির্ভর বিজ্ঞান। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার শৃত্র 

আবিষার করা এর কাজ। তাই মনোবিজ্ঞানীকেও মন জানার জন্তে বন 

পরীক্ষা] করতে হয়। বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বহিজগতে বিষ্ভমান। তাই সেগুলি 
নিষ়্ে বৈজ্ঞানিক খুব লহজেই পরীক্ষা করতে পারেন। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল 
নৈধ্যক্তিক। কিন্ত মলোবিজ্ঞানের আলোচা বিষয় হল মন। এ মনকে দেখ! 

যায় না; মাহুষের বাবহার দেখে এ মনকে বুঝে নিতে হয়। কিন্তু মনের 
আবার নিজন্ব অনুভূতিও আছে) নিজের মনের অবস্থা, গতি, প্রকৃতি সম্বন্ধ 
মান্থষ সচেতন থাকে । তাই মনোবিজ্ঞানে দুইপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা 
হন্্ :--(১) ব্যক্তি নির্ভর পদ্ধতি (98101908179 279১0).ও (২) নৈর্বক্তিক 

পদ্ধতি (019085০2920) 

১| ব্যক্তি নির্ভর পদ্ধতি ( 900)9961%০ 7180800 ) 

অস্তর্শন (1716098908100 ) :_অস্তরর্শনে মানুষ নিজে অস্তরকে দর্শন 
করে। ব্যক্তির মনের মধ্যে যেসব অঙস্কতৃতি বা অভিজ্ঞতা হয় অস্তার্শনের 
সাহায্যে তা জানা যাঁয়। আমার রাগ হয়েছে, রাগের সময় মনের মধ্যে যে 
অনুভূতি হচ্ছে তা একমাত্র আমিই বলতে পারি, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিডে এই 

অনুভূতির খবর জানা যায় না। কারণ আমার মনোভাব শুধু আমিই জানি, 
অন্ত কারোও পক্ষে তা জান সম্ভব নয়। 

অস্তর্র্শনে মন একাধারে জাত! এবং জয়, অর্থাৎ যন নিজেই জানতে চায় 
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আবার জানার ব্ব্িযও লে নিজে । অন্তর্শনের সাহাযো মাছুষ নিজেই নিজেকে 
পাঠ করে। 

অস্তর্শনে মনকে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট রে মন জানার চেষ্টা করতে হয়। 
তাই এর জন্ত কোন ইউন্ড্িয়ের সাহাযাও দরকার হয় না। উপরস্ত জোর করে 

ইন্জ্িয়ের কাজ বদ্ধ করে নিজের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করলে তবে অন্তদর্শন হয়। 

মনোবিজ্ঞানে অন্তর্শন মানে কষ্ট করে মনোনিবেশ নয়, নিজের ক্রিয়! 

কলাপের ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন হয় না। অস্তর্দর্শন হল শুধু মনকে 
পর্য্যবেক্ষণ করা। 

অস্তর্দর্শন মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি । অন্য কোন বিজ্ঞানে অস্তর্শনের 

সাহায্য নেওয়া হয় না। কিন্তু মনকে জান! খুব কঠিন কাজ। আমাদের 

প্রাত্যহিক জীবনে সর্বদাই আমরা নিজেকে জানার চেষ্টা করি। নিজেকে 

প্রকাশ করি। যখন বলি আমি ক্ষুধার্ত বা আমার মাথা ধরেছে, আমার ছুঃখ 

হয়েছে, বা আনন্দ হয়েছে তখন প্রকৃতপক্ষে আমার মনের অনুভূতির কথাই 
বলি। কিন্ত এ অর্তরদর্শন শিক্ষা বার] মাঙ্জিত নয়, এলোমেলো । মনোবিজ্ঞানে 

অস্তদর্শনের জন্য কিছু অভ্যাস ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। পরীক্ষণের সময় মনকে 
অন্তরের গভীরে নিবিষ্ট করে, সেই সময়ের ভাঁবন! চিন্তা অন্থভূতিগুলিকে লক্ষ্য 
করে প্রকাশ করাই হল অস্তীর্শন। 

অস্তর্দর্শনের কতকগুলি অস্থবিধা আছে। অনেকে অস্তর্দর্শনকে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তাঁরা এর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি 
দিয়েছেন মেগুলি নীচে দেওয়া হল £-_ 

(১) অন্তর্দরশনের বিরুদ্ধে সব চেয়ে জোরালো আক্রমণ এল ব্যবহারবাদীদের 

দিক থেকে । তদের মতে মন, চেতনা বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু মানুষের 
ব্যবহার। এইজন্য অস্তর্র্শনকে তার! সোজান্থ্জি অন্বীকার করলেন। তীর! 

বললেন জীবজন্তর ব্যবহার দেখেই আমর তাদের বিচার করি, তাঁদের মনে 
কি হচ্ছে জানার চেষ্টা করি না। 

(২) দ্রার্শনিক কাৎ আর একদিক থেকে এর বিরুদ্ধে আঘাত হানলেন। 

তিনি বললেন, অন্তর্দর্শনে যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞেন্স। অর্থাৎ যে জানতে চায়, সেই 

হল জানার বিষয়। তিনি বললেন একি করে সম্ভব? জ্ঞাতা ও জের এক 

হওয়া অসম্ভব, তাই অন্তদর্শনও অপস্ভব। 
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(৩) অন্তরর্শনের আর একটি ক্রটি ছল পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশ । এই 
রুত্রিমতা মধ্যে মনকে জানা সম্পূর্ণ হয় না। 

(৪) পরীক্ষাগারে পরীক্ষণের সময় একই সঙ্গে পরীক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ 
কর] এবং মনের গভীরে মনোনিবেশ করা অসম্ভব । একসঙ্গে ছুটি বিষয়ে 
আমর মন দিতে পারি না। তাই অত্তপর্শনের সাহাঘো পরীক্ষণের যে ফলাফল 
পাওয়া ঘায়, তাতে ক্রুটি থেকে ঘায়। 

(৫) মন সদ] চঞ্চল, প্রতি নিয়ত তার চিন্তা প্রবাহ ঘটন। থেকে ঘটনাস্তবে, 
বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে প্রবাহিত হচ্ছে । চলমান কোনে জিনিষে মন দেওয়া 

সম্ভব কি? 

(৬) পরীক্ষণের সময় অস্ত্র্শন করলে পরীক্ষণের বিষয়টিও অস্তহিত হতে 

পারে। যেমন রাগের সময় মনের অবস্থা কি হচ্ছে জানতে চাইলে রাগ চলে 

যেতে পারে। 

(৭) পরীক্ষণের সময় আমরণ যখন প্রত্যক্ষণ করি তখন যদি মনের অবস্থা 

কি হচ্ছে জানবার চেষ্টা করি তাহলে প্রত্যক্ষণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 

(৮) অস্ত্দশর্নে ব্যক্তির নিজের প্রভাবও কম নয়। ইচ্ছা থাকলে মনের 
কথা নাও প্রকাশ করতে পারি, পরিবর্তে বানিয়ে অন্য কথাও বলতে পারি। 

এইজন্ত অন্তদর্শনের তথা নিভু হয় না। 
(৯) প্রত্যক্ষণের সময় অন্তদর্শন সম্ভব নয়, কারণ ঘটন] ঘটে যাবার পর 

আমর মনের ভাব লক্ষ্য করতে পারি। তাই অর্তদর্শনে স্মৃতির সাহাধা 
নিতে হয়। 

(১*) প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মত অস্তদর্শন স্পষ্ট নয়। তাই এই সময় 
ব্যক্তি অনুমান ও কল্পনার আশ্রম নিয়ে থাকে । 

(১১) শিশু ও অশিক্ষিতদের অর্ত দর্শন হয় না। অস্তদর্শনের জন্য শিক্ষার 

গ্রয়োজন। 

(১২) আমাদের মন হল বহিমুখী, এই বহিমৃখী মনকে আত্মস্থ করা 

খুবই কঠিন কাজ। 

(১৩) অন্ত দর্শনের সাহায্যে মনকে জান! খুব সহজ নয়। কারণ মানসিক 

ক্রিয়া অস্পষ্ট এবং আবছা। প্রার্কতিক বিষয়বস্তর মত মনকে স্পষ্টভাবে জান 

যায় না। 
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(১৪) ছুজন পরীক্ষকের পক্ষে একই পরীক্ষা কর! সপ্ভব হুয় না। ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্ত এরূপ হুয়। 

অস্তার্শিনের বিরুদ্ধে বহু মতবাদ থাকলেও এর সপক্ষেও কষ যুক্তি নেই। 
সপক্ষের যুক্তিগুলি নীচে দেওয়া হল। 

(১) মনকে জানতে হলে শুধু তার 'ব্যবহারট। জানলে হয় না। প্রতিনিয়ত 
আমরা নিজেকে প্রকাশ করে থাকি। শুধু মনোবিদ নয়, ভাক্তারেও রোগীর 
কথা শুনে থাকেন। নিজের মনে কি হচ্ছে আমি নিজে ছাড়া কেউ বলতে 

পারেনা । অতএব মনের খবর জানার জন্য অস্তর্র্শনের প্রয়োজন আছে। 
(২) মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করতে গেলে মনের রাগ, ঘেব ইত্যাদি অস্তহিত 

হয় একথা ভুল। ক্ষুধার সময় মানসিক অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করলে ক্ষুধা অন্তর্িত 
হয় কি? 

(৩) মানসিক অবস্থার যদি নিখুঁত বিবরণ দিতে বল! হয় তাহলে হয়ত 

অন্তবরস্্রীর পক্ষে খুব কঠিন হতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে মনের অবস্থা বল! 
কঠিন নয়। 

অস্তদর্শনের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, অন্তর্দরশশন না হলে মনকে জান 
সম্ভবই নয়। ব্যক্তি অতিরঞ্িত খবর দিতে পারে আবার মনের সব কথ 

প্রকাশ নাও করতে পারে, তার জগ্যে অন্য পরীক্ষাও কর] দরকার । মনোবিদগণ 

সকলেই অস্তর্শনের ত্রুটি স্বীকার করেছেন। তবুও তাঁরা বলেন অন্ত দর্শনকে 
আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিনা । এই জন্তে যদি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ 
প্রভৃতি অন্তান্ত পদ্ধতিও গ্রহণ করি তাহলে মনকে নিভূলিভাবে জান! সম্ভব হবে। 

্্ ২। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (0৮:০০৮/%5 [9$০ ) 

(ক) পধ্যবেক্ষণ ( 089:586102. ) :- ব্যক্তির বাইরের আচরণ লক্ষ্য 

করাকেই বলে পর্ধবেক্ষণ। কোন ব্যক্তি বিশেষের হ্বারাই এরূপ পর্য্যবেক্ষণ 
সংঘটিত হয়। কাউকে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে দেখলে আমর] বুঝতে 
পারি সে রাগ করেছে। কেউ প্রাণপনে ছুটে আলছে এবং তার চোখ মুখের 
চেহারা বিপন্ন হয়েছে দ্বেখলে বুঝতে পারি সে ভয় পেয়েছে। এইভাবে 
পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব হয় অস্তদর্শনের জন্য | আমি পূর্বে বাগ করেছিলাম, তাই 
আমি জানি বাগ করলে বাইরের ব্যবহার কেমন হয়। ভাই সেট্রপ 
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ব্যযহাক্ক দেখলেই বুঝতে পারি তার মনে কি হচ্ছে। তাহলে দ্বেখা যাচ্ছে 
পর্ধবেজণে সাহায্য করে। 

পর্যবেক্ষণের সময় আমর] ব্যক্তির ব্যবহার দেখে তার মনের ভাবটা 

কল্পনা করে নিই। বা কল্পনা আমাদের ণৃ 1 কৰে। 

ব্যক্তির ব্যবহার সব লময় পর্যবেক্ষণকারীর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে 
নাও ধিলতে পারে । তখন পর্ধ্যবেক্ষণকারী খানিকটণ অন্থমান করে নেন। 

ঘে সমস্ত বাছিক ব্যবহার দেখে আমর] ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অন্থমান 

করি সেগুলি নিম্নক্ূপ। কোন ঘটনার সময় ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির অঙতঙ্গি 

চোখ সুখের ভাব, ঘন ঘন শ্বাস অথবা শ্বাসরোধ, কথা বার্ডার ধরণ ইত্যার্দি 

লক্ষ্য করে আমর! কোন ব্যক্তির মানমিক অবস্থা ব্যক্ত করতে পারি। লাল 

চোখ মুখ, ক্রুত শ্বাস, মুগ্টিবন্ধ হাত প্রভৃতি দেখলে বুঝি ক্রুদ্ধ হয়েছে। 
আবার চোখের কোণে জল, ফোপানি প্রভৃতি দেখলে বুঝি কাদছে, অতএব 
ছুঃখ পেয়েছে । আবার ব্যক্তির মনোভাব তার শিল্পে সাহিত্যে তার কাজের 

মধ্যে স্ুটে উঠতে পারে। সামাজিক ব্যবহার, সৌজন্তপৃণ মিষ্ট ব্যবহার, 
বিনীত ও নআমুখ অথব] কর্কশ রূঢ় ব্যবহার, কড়া কথা ইত্যাদি লক্ষ্য করে 
বুঝতে পারি উক্ত ব্যক্তি কি ধরনের মান্থষ। 

পর্ধ্যবেক্ষণও কিন্ত ক্রটি শূন্য নয়। এর প্রধান অস্থবিধ! হুল পর্ধ্যবেক্ষণ 
কারী নিজের মনোভাব অশ্ুসারে ব্যক্তির বাবহারের বিচার করে। এই বিচার 
ভ্রান্ত হতে পারে। বাক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য যত বেণী হবে এই বিচারও 

তত ভুল হবে। 

যে ব্যক্তির আচরণ পর্যাবেক্ষণ করছি তার প্রতি পর্যাযবেক্ষণকারীর মনোভাৰ 

বদি বিরূপ থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত পোষণ করতে পারি না । 
আবার আমরা যাকে ভালবাসি তার ক্রটি সহজেই চোখ এড়িয়ে যায়। কথায় 
আছে যারে দেখতে নারি তার চরণ বাকা। 

পর্যবেক্ষণের আর একটি অন্থ্বিধ! হল এই যে এর জন্তে অপেক্ষা করতে 

হয়। কোন বাক্তির রাগ আছে কিনা জানতে হলে সে কবে রাগ করবে তার 

জন্ক অপেক্ষ1! করতে হয়। 

পর্যবেক্ষণের সময় বাক্তি ভার মনোভাবকে ত্থুকৌশলে গোপন রাখতেও 
পান্সে। অতএব তার ব্যবহার দেখে তার মনকে জানা ভুল হতে পারে। 
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(তোমাকে মিষ্ট কথায়, মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করার সময় হয়ত লে মনের যধ্যে 

ছুরিতে শান দিচ্ছে। 

ব্যক্তির আচরণ প্রত্যক্ষ করছি। বিভিম্ন কারণে ব্যক্তি একই আচরণ করে 

থাকে। দৈহিক আচরণ দেখে মনোভাব বুঝে নেওয়া খুব সহজ নয়। কোন 
ব্যক্তি হয়ত গম্ভীর হয়ে আছে। বিশেষ কথা বলছে না। তার গান্তীর্োর 
কারণ সে না ব্যক্ত করলে জানা সম্ভব কি? অন্তের ওপর মনে মনে বাগ করে 

গম্ভীর হতে পারে, দূরে কোন প্রিয়জন আছে, তার অমঙ্গল চিন্তায় মন 
ভারাক্রান্ত হতে পারে ; আবার পার্ধিৰ জীবনে বৈরাগ্য বশত: হয়ত সে চুপচাপ 
থাকতে পাবে । আচরণ দেখে তাই সব সময় ব্যক্তির মনোভাব বোবা যায় 

না; কারণ আচরণ কুনি্ধিষ্ট নয়। 
মনোবিজ্ঞানে অস্ত্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ ছুই প্রকার পদ্ধতিরই প্রম্নোজন আছে । 

উভয়েরই ক্রটি আছে। কিন্ত একটি আর একটির অহ্থপুরক হিসাবে গ্রহণ 
কর! যেতে পাবে । অস্তর্দর্শন ছাড়া পর্যবেক্ষণ হয় না আবার শুধু পর্যবেক্ষণ 
করলে ক্রটি থাকতে পারে৷ তাই পর্যবেক্ষণের সময় ব্যক্তির অস্তার্শন থেকেও 
তার মনোভাবের কিছু জানা যেতে পারে। 

এখানে মনে রাখতে হবে শিশু, বিকৃত মন্তিফ এবং পশুদের অস্তর্শন হয় 
না, তাদের ব্যবহার পধ্যবেক্ষণ করেই আমর] তাদের সম্বন্ধে ধারণা করে 

থাকি। 

অস্তর্শনের সাহায্যে নিজের মনকেই শুধু জান] যায়। কিন্তু অন্তের মনকে 
জানতে হলে পর্যবেক্ষণ ছাড়। উপায় নেই | বিশেষ করে সমাজ মনকে জানতে 

হলে, সামাজিক রীতিনীতি, সংকার প্রভৃতি পধ্যবেক্ষণ করতে হবে। 

পরিশেষে বল! যেতে পারে সুনিপুণ পধ্যবেক্ষণকারী পর্ধ্যবেক্ষণের ক্রটিগুলো 
শুধরে নিতে পারে । কোন ব্যক্তির হয়ত মুখে হাসি আছে কিন্তু বেদনায় অস্তর 
ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। পর্য্যবেক্ষণকারী তার তীক্ষ বুদ্ধি এবং সুম্ম অপক্ষপাত 

দৃষটিদ্বারা সেই অন্তরকে দেখে ফেলতে পারেন। পর্য্যবেক্ষণ মাত্র একবারে 
সম্পূর্ণ হয় না, বারবার পর্যবেক্ষণ করে তবে মানুষের সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া 

সম্ভব। যাকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি তার ব্যবহানের ব্যতিক্রম দেখলেই 
পর্ধ্যবেক্ষণকারী বুঝে নেবে এই ব্যতিক্রমের কারণ। অতএব দ্বেখা যাচ্ছে 

নৈব্যক্তিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োজন আছে মনোবিজ্ঞানে । 
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(খ) পরীক্ষণ (715009117591065] 0165০ ) :- বিজ্ঞানে পনীক্ষাধুলক 

পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয়। মনোবিজ্ঞানেও এই প্রকার পদ্ধতির সাহাধ্য নিতে 
হয় । পূর্বেই বলা হয়েছে অন্তদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কোন পদ্ধতিই ক্রটিশূন্য 
নয় এবং একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে মনৌবিজ্ঞানে চলে ন|। 

পরীক্ষণ পদ্ধতির জন্য পরীক্ষাগাবের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগারে আমরা 
যে মানসিক ক্রিন্নাকে পরীক্ষা করতে চাইছি সেটিকে উদ্দিপ্ত করার জন্য কৃত্রিম 
পরিবেশ ্নচনা করতে হয়। স্নেষন ভয় পেলে মানসিক অবস্থা কিরকম হবে 

জানা দরকার । ফলে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম ভয়ের স্ষ্টি করতে হয় এবং ভয়েব 

সয় অতীক্ষার্থীর চোখ মুখের ভাব, নাড়ির গতি, বুকের স্পন্দন, রক্তের চাপ 

প্রভৃতি নেওয়া হয়। 

পুনরাবৃত্তি (97258696107) :__-পরীক্ষণের একটি সুবিধা! এই যে বার বার 

এই পরীক্ষা করা যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিলনে 

জল তৈরী হয় এ পরীক্ষাটি বার বার করা যায়। সেইরূপ মনোবিজ্ঞানে আবৃত্তি 
পাঠের সহায়তা করে এই পরীক্ষা! করার জন্য ছুই দল ছাত্র নেওয়া! হ'ল। 

একদল ছাত্র আবৃত্তি করে শিখল, আর একদল আবৃত্তি না করে শিখল। 

দেখা গেল যে দল আবৃত্তি করে শিখেছে তারাই ভাল শিখেছে। অতএব 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যেআবৃত্তি করে পাঠ করলে অনেকদিন মনে থাকে । 

এই পরীক্ষাটি বার বার কর! যায়। ফলাফল সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণ! 

করতে পারি। অতএৰ পরীক্ষণ পুনরাবৃত্তির ঘ্বারা আমর পরীক্ষাটির 
নিভূলতা সন্দন্ধে নিশ্চিত হুই। 

একই পরীক্ষা দুজন ব্যক্তির ছারা কর যেতে পারে। ইংলগ্ডের বিজ্ঞানী 

এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী দুজনেই এই পরীক্ষাটি করতে পারেন এবং 
ছুজনেই পরীক্ষার ফলাফল দেখে একমত হতে পরেন। বিভিন্ন পরীক্ষকের 
এঁক্যমত এই পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি বিশেষ স্থবিধা। 

পর্বীক্ষণে কোন কোন মানসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়। যেমন 

মনে কর ক্যাফিনের দ্বারা বুদ্ধি প্রভাবিত হয় কিন। পরীক্ষা করা দরকার । 

পরীক্ষার জগ্য দুদল অভিক্ষার্থী নেওয়া হ'ল। এক দলকে ক্যাফিনের বডি 
খাওয়ান হ'ল। অন্ত দলকেও অন্রূপ দেখতে বড়ি (7180009 ) দেওয়া 

ছ'ল কিন্তু এ বড়িতে ক্যাফিন ছিল ন1। পাছে অভিক্ষার্থীর মন প্রভাঘিত হয় 
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এই জন্ত ছুই দূলকেই বড়ি খাওয়ান হ'ল। ক্যাফিনশুকন্ত বড়ি ( 71৯৩১০৪ ) 
যে দলটিকে দেওয়া হল ভাদের বলে নিয়ন্ত্রিত দল ( 0০9০0:০1 8:০০ )। ক্ষেত্র 

অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ পরিবন্তিত হয় । যেমন আমরা বংশগতি ও পরিবেশেক্ প্রভাব 
সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে চাই আমরা এ ক্ষেত্রে যজ সন্তান সংগ্রহ কবে বংশগতির 

প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তারপর বিভিন্ন পরিবেশে ঘমজ ছুটিকে রেখে 
পরীক্ষা করে জানতে পারি পরিবেশের প্রভাব কতখানি । 

মানসিক ক্রিয়া একটি নয় । মনের ভাব অজন্্র এবং মনের ভাব একটি 
আর একটির সঙ্গে জড়িত থাকে । এইজন্য কোন একটি বিশেষ মনের ভাৰ 

ৰা অগ্ভূতিকে পরীক্ষা করতে হলে নিয়ন্ত্রিত অবস্থার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মত মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় ছুরকমের চল (ড8:1%15) 

ব্যবহৃত হয়। আমর] যে অবস্থাগুলোর ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পাৰি 

তাদের বলা হয় স্বাধীন চল (15967097092 চ8118019 )। আর উল্লিখিত 

ইচ্ছামত পরিবত্তিত অবস্থার উপর ঘে ঘটনাগুলি নির্ভরশীল তাদের বলা হয় 
অধীন চল (70909096706 ₹৪:19৮15)। ধর স্থৃতির উপর মনোযোগের প্রভাব 

নির্ণয় করতে চাইছ। এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা 

কর] হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতির পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীকে মুখস্থ করান হবে। 

এখানে মনোযোগ স্বাধীন চল আর স্থৃতি হল অধীন চল। স্বাধীন চলের 

পরিবর্তন করলে দেখা যাবে অধীন চলেরও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ধর 

কোন নির্জন পরিবেশে একাস্ত নিবিষ্ট মনে তোমাকে কোন একটি বিষয় মুখস্থ 

করতে দেওয়া! হল, এবং তোমার স্বতির পরিমাপ করা হল। এরপর ভিন্ন 

পরিবেশের সৃষ্টি করে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা হল, এবং স্মৃতির 

পরীক্ষাও নেওয়া হল। দেখা গেল এবার অনুরূপ বিষয়টি মুখস্থ করতে দেরী 
হচ্ছে। এইভাবে বহুবার বুজনের উপর পরীক্ষা! করে পরীক্ষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করবেন, মনোযোগ স্থৃতিকে প্রভাবিত করে। 

ক্যাফিনের পরীক্ষায় ক্যাফিন হল স্বাধীন চল। কারণ আমরা এই 

পরীক্ষায় কাাফিনের পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়াতে পারি। অপরদিকে এই 

পরীক্ষায় বুদ্ধি হল অধীন চল। কারণ আমরা জানতে চাই ক্যাফিনের 
মাত্রা বৃদ্ধির ছ্বারা বুদ্ধি প্রভাবিত হয় কিন] । 

লেখচিন্রে ফলাফল উপস্থাপন করার লমর় অনুভূমিক রেখাটিতে (সু 
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859 ) স্বাবীন চল দেখান হয় এবং অক্ষ রেখাটিতে (8518) ব্বেখানো হয় 
অর্থীন চল। 

মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষাগাবে ছজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। একজন পবীক্ষা 
করেন (10509709905) অপর জনকে পরীক্ষা! কর! হয় (839০$)। 

প্রত্যেক পদ্ধতির মত পরীক্ষনেরও সুবিধা! অস্থবিধা আছে । এর লব 

চেয়ে বড় ক্রটি হল পরীক্ষাগারের কৃত্রিম অবস্থ।। মনের ক্রিয়াকলাপ অতি 
জটিল ও হুক্ম। পবিবেশের জন্ত যন সহজেই অন্তদিকে ধাবিত হতে 
পারে। ফলে অভীক্ষার্থার ব্যবহারও কৃত্রিম হতে পারে। 

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পূর্ব অন্থস্থত অবস্থার একটিকে পরিবর্তন করে মানদিক 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর] হয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি মন অতি জটিল, তাই মনের 
অবস্থাকে নিগ্নন্ত্রণ করা যায় কিন! সন্দেহ । মনকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা খুবই 

কঠিন। 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য একজনের উপর পরীক্ষা করলে ঠিক 
ফল পাওয়া যায় না। সেইজন্য বজনের উপর পরীক্ষা হয়। 

ব্যক্িতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য পরীক্ষক সব সময় অনুরূপ অবস্থার 
সি ও করতে পারেন না। ভীরু ত্বভাব যার, ভয্মের জিনিষ দেখলে সহজেই 
আতকে উঠবে $ কিন্তু ধীর মস্তি সম্পন্ন এবং সাহসী ব্যক্তি এই কৃত্রিম ভয়ে 

সাড়া দিবে না। তাছাড়া ইচ্ছে করলেই সব অবস্থার স্থতি করা যায় না। 

হাসতে বললে হাসা, এবং কাদতে বললেই কাদ! সম্ভব কি? তারপর মনের 

বুদ্ধি (2:০0) ) ইত্যাদি পরীক্ষা করার অনেক অস্থবিধা। 

পরীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকতে পারে । ফলে পরীক্ষণ নিভূ্ল 
হওয়া অসম্ভব নয়। 

পরীক্ষণ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল এই যে যখন খুনী একে 

ব্যবহার কর। যায় না। পদার্থবিদ, রসায়নবিদ এবং প্রার্কৃতিক বিজ্ঞানীদের 

এই অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, কারণ আলো শব্দ, রাসায়নিক পদার্থ 

প্রভৃতি পরীক্ষণের সময় কোন বাধার স্যঙি করে না। কিন্ত মানুষ বা 
জীবজন্তকে নিয়ে পরীক্ষা এত লহদ্ধ নয়। তার! নব সময় আমাদের পবীক্ষায় 

সহযোগিতা করে না। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল বুদ্ধিকে কতথানি নিয়ন্ত্রিত 
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করে জানতে হলে মানুষের মস্তি নিয়ে পরীক্ষা কর! দরকার । কিন্তু কোন 

জীবিত ব্যক্তি কি তার মস্তিফের কিছু অংশ সব্বিয়ে দিয়ে এই রকম পরীক্ষা 

করতে সম্মত হবে? 

কখনও কখনও পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার সময় আমবা থে বিষয়টি 

নিয়ে পরীক্ষা! করছি সেটিই বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন ব্যক্তি জোর শব্ষে কিন্ধপে 
ক্লাস্ত হয় পরীক্ষা করতে চাই। পরীক্ষাগারে ব্যক্তির কাছে বিকট শব কৰা! 
সক হুল । পরীক্ষক যত রকম উপায়ে সম্ভব পরীক্ষা করে দেখল কিছুতেই 
ব্যক্তি ক্লান্ত হচ্ছেনা । এর কারণ হুল ব্যক্তি যখন সচেতন থাকে যে 

তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তখন সে সর্ধবপ্রকারে চেষ্টা করে ভাল ফল করতে। 

ধর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষা করলে দেখ! যাবে যে 
সে ঠিক তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না অর্থাৎ পরীক্ষার সময় সে, 
যথাসাধ্য চেষ্টা করে তার ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করে ফুটিয়ে তুলতে । 

পরীক্ষণের এই সমস্ত ক্রটিগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে দেখা যায় অন্তান্ত 
পদ্ধতির চেয়ে পরীক্ষণের স্বিধাই বেশী । পরীক্ষণে অবস্থা আয়ত্াধীন থাকার 

জন্য পরীক্ষক যথন খুশী পরীক্ষা করতে পারেন। এই পরিবর্তন তিনি 
নিজে করেন বলে কি পরিবর্তন করেছেন নে সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। 

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে এই স্থবিধাগুলি থাকে না। 

তাছাড়া আজকাল মনোবিজ্ঞানে শ্বাভাবিক অবস্থা হঠিরও চেষ্টা চলছে। 

যেমন কোন ব্যক্তির সামাজিকত। গুণ পরীক্ষা করার জন্য তাকে কতগুলি 

লোকের সঙ্গে রাখা হয়। বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন 

পরিবেশে ব্যক্তিকে রাখা হয়। 

এই পরীক্ষণে ইচ্ছামত অবস্থার স্থ্টি করা যায় আর যতটুকু প্রয়োজন, তত 
টুকুই মানমিক ক্রিয়া! লক্ষ্য কর] হয়; অন্ত অবস্থাগুলিকে ধর! হয় না। বন্ছবার 
পরীক্ষা করলে ব্যক্তিগত পার্থকোর প্রভাব দূর কর] যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানী 

উপ্ত (দম০02)0) পরীক্ষাগারে প্রথম এই পরীক্ষা করেছিলেন। আজ 
মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (75051509791 
[৪3০),০1085) এই পরীক্ষ। নিরীক্ষার কাজেই ব্যন্ত। 

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আমবা! ব্যক্তি মনের গুণ অবস্থা, অঙ্থভূতি ইত্যাদি 
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পরিমাপ করি। পরীক্ষণের পর ফলাফল নির্ণয় করে নন্তব্য প্রকাশ করি। 

এর জন্য 'আমর। পরিসংখ্যানের লাছাষ্য নিয়ে থাকি । 
উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতি ছাঁড়া আরও অনেক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানে গ্রহণ 

করা হচ্ছে। যেমন--ক্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ (5:96 4৪8৪০018802) 

পদ্ধতি, কেস হিস্ট্রি (0889 7715607), ক্রম বিকাশ পন্ধতি (05910 

20970691] 11668০0), গ্রভৃতি। এইসব পদ্ধতিগুলি সিলেবাস বহিতূ্তি বলে 
এখনে আলোচন। করা হল ন1। 

98686501229 

1, 10190899 20 01161 09 00191 22098000908 10110760110 78. 
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১। মনোৌবিজ্ঞানের তিনটি পদ্ধতির স্থন্বে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় কি? 

8, 1050 85 009 259620999 ০01 900:0)2106 1009068] 9591309, 

00 500 0210 80 01 60959 20901)009 ৪0001806 (01: & 801977610 

৪৮০০৮ 01 09100? 

২। মানসিক ঘটনাকে জানার জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করবে? 

এই পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটিই কি মানসিক ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
পথে যথেষ্ট? 

৪8, 789 78501১01085 8,0 89018] 10)961)00. 0 269 ০0? [2 

61015 90010900100 00900100, 8180 6179 060092 009610009 10909989: 

(0 79501)01081091 67000177, 

৩। মনোবিজ্ঞানের নিজন্ব কোন পদ্ধতি আছে কি? এই প্রসঙ্গে 
মনোবিজ্ঞানের অন্তান্ত পদ্ধতির সন্বদ্ধে আলোচনা কর। 

4, [9 106:0791908100 709811019 ? 7101] 0190088 609 00986102. 

[10019 90181906 785০1,0105 13898 & 2086000. 0 9 ০, 70880098 

809 96862705670 ভ050 940 009 0087898 58820569039 809৮০০. 

৪। অস্ত দর্শন নন্ভব কিনা বিশদভাবে আলোচনা কর। 'মনোবিজ্ঞানের 
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একটি নিজত্ব পদ্ধতি আছে। এই উত্কির আলোচনা করা ।--এই 

পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি কি? 
&. 086 ৪ 009 01892509989 066৯991 006 12066008 30 

[2৪স০৮,০1০5 800. 60086 20 £6061 80151599 ? 

«| মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে বিজ্ঞানের পদ্ধতির পার্থক্য কি? 
6. 10180089 606 17097188 8:00 06106776501 631)611100913181 

109610008. 

৬। পরীক্ষণ পদ্ধতির গুণাগুণও ক্রটিগুলির সম্বন্ধে আলোচন! কর। 
7. 10165 80085 00699 00, £-- 

(&) 17060890610, (০) 700981১0999 ০ 185০৮01০985. (০) 

00)9০856 89900005. (০) 90016001%9 12086)00. 

৭। সংক্ষেপে টীকা লিখ :--(ক) অন্তদর্শন, (খ) মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি, 
(গ) নৈর্যক্তিক পদ্ধতি, (ঘ) ব্যাক্তি নির্ভর পদ্ধতি । 



আঙস্ণ অপ্রান্স 

জন্মের পর শিশুর বর্ধন ও বিকাশ 
( 10956191087501 91 (20110 ৪25: 1081 ) 

শিশুর বর্ধন ও বিকাঁশের আলোচন! করতে ছলে একেবারে জীবনের সুচনা? 

থেকে আলোচনা! করা দরকার । মাতৃগর্ভে জন্মের হুচনা থেকে শিল্ত জীবনের 

বর্ধন ও বিকাশ সুর হয়। শিশুর বর্ধনের ধারাকে ছুইভাগে ভাগ করা যায় 
(ক) অল্পপূর্ব (খ) জন্মের পরব্তী। 

এখন আমাদের মনে গ্রশ্ন আসে বর্ধন আমরা কাকে বলব? বর্ধন হল 

পরিবেশের সহিত দেহ যন্ত্রের উপযোজনের ফল। জন্মের সময়ই শি দৈহিক 
ও মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু শৈশবেই খই শক্তি বিকশিত, 

হয়লা। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ এ শক্তি বিকশিত হয়। জন্মের 

সময় শিশুর অস্থি মস্তিষ্ক প্রভৃতি নরম থাকে; সব পেশ ক্রিয়া করতে পাবে 

না। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে শিশুর দৈহিক বর্ধন হয়, ওজন বাড়তে 

থাকে। জন্মসময়ে তার সকল ইন্দিয়গুলি সমান ক্রিয়্াগীল থাকে না। জন্মের 

পর ধীরে ধীরে ইন্্রিয়শক্তি বুদ্ধি পায় এবং বয়সের ক্রমপরিণতিতে শিশুর দৈহিক 
বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। 

জন্মসময় থেকেই শিশুর কতগুলি মৌলিক আবেগ থাকে যেমন রাগ, ভয় 
ভালবাদা প্রভৃতি। এই আবেগের প্রতিক্রিয়া তার ব্যবহারে দেখা যায়। 

ধীরে ধীরে পরিবেশের থেকে সে আরও জটিল আবেগ শিক্ষা করে, এবং 
নানারপ আবেগজ ক্রিয়া করে। 

শুধু দৈহিক নয় শিল্তর মানসিক বিকাশও ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায়। 
তাহার খ্বামৃতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের থেকে শিশু বাহৃজগত সম্বন্ধে 

বিভিন্ন জান লাভ করে। জ্ঞান লাভ করার জন্য শুধু ইন্দ্রিয় নয়, ভাষারও 
দরকার হয়। শিল্ত মা, বাবা পন্বিবেশের কাছ থেকে ভাষা শিক্ষ। করে এবং 

জীবনের অগ্রগতির পথে ধাপে ধাপে মাতৃভাবা আয়ত্ব করে ফেলে। 

বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সমাজও পরিবধ্ধিত হয়। জন্ম সময়ে মা». 
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বাধা ছোট লংসারচি নিয়ে তার সমাজের গণ্ভী। ক্রমে শিশুর বন্ধু, প্রতিবেশী 
এবং পরে বিদ্যালয়ের সমাজে তার সামাজিক জীবনের শুরু হয়। 

অতএব দ্বেখা যাচ্ছে ্ষুত্র ছুর্বল শিশু দেহ যেষন একদিকে বর্ধিত হয় 
অপরদিকে তার ক্ষুদ্র মন্তিফ শিক্ষা দ্বারা বিকশিত হয়। শিক্ষা ও দৈহিক 
বর্ধন উভয়ের পূর্ণ তাতেই শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ। বিকাশ বলতে আমর! বুষাব 
বঞ্ধন এবং শিক্ষা উভয়কেই । নিম্নে আমরা শিশুর গতিমূলক, তাষামূলক, 
সামাজিক ও বয়ঃসদ্ধিকালের বিকাশ ও বর্ধন সন্বদ্ধে আলোচন! করব । 

(১) গতিমুলক বিকাশ (0০০ 09510022920)--গতিমূলক কথাটি 

একটি বিশেষণ এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, দেহভঙ্কি, চলার 
ক্ষমতা, কণ্ম ক্ষমতা গ্রভৃতিকে বোঝায় । গতিমূলক ক্ষমতার গ্রধান বিকাশ 

পরিলক্ষিত হয় শিশুর জন্ম সময় থেকে ছুই বৎসর বয়স কাল পধ্যস্ত। এই 

সময়ে শিশু যা কিছু শেখে তার ওপর পরবস্তী জীবনের ভিত্তি"স্থাপিত হয়। 

জন্মপুরেরধর (:9-281 ) বিকাশ :-__এই সময় শিশু মাতৃগর্ভে পর 
গাছার মত অবস্থান করে। এইস্থানে শিশু বাইরের আঘাত থেকে সম্পূর্ণ 
রক্ষা পায়। কয়েক মাসের মধ্যেই তার ল্রাযুতন্ত্র এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল 

যন্ত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণূপে গঠিত হয়। সাত মানে মাতৃগর্ভেই শিশু প্রত্যাবর্তক 

ক্রিয়া করে যেমন মাথা ঘোরাতে পারে, হাত পা প্রভৃতি অঙ্নপ্রত্যঙ্গ ছড়াতে 

পারে। হাতে কিছু ঠেকলে চুষতে পারে। সাধারণতঃ জন্মের পূর্বে শিশুর 
এই সব প্রতিক্রিয়৷ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাত মাসে ভূমিষ্ট হবার 

পর দেখ! যায় শিশু এই সব কাজ করতে পারে। 

শৈশবে (10£0০5 ) *₹ জন্মের পরই অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে শিশু 
নৃতন পরিবেশে পৃথিবীর আলোতে ভূমিষ্ঠ হয়। হুঠাৎ তার পরিবেশের গ্রভৃত 
পবিবর্তন হয়। এই পরিবেশে সময়ের ব্যবধানে শিশু খাছ লাভ করে, আলো, 

শব প্রভৃতি শিশুর ইন্দ্িয়গুলিকে উত্তেজিত করে। এখন শিশুকে নূতন 

পরিবেশের উপযোগী ক্রিয়া! করতে হয়। এখন শিশুকে খাছ্য পরিপাক করতে 

হয়, দৈহিক তাপ রক্ষা করতে হয়। এই সব ক্রিয়ার উপযোগী হওয়ার জন্য 

শিশুর কয়েকটি দিন দরকার হয়। এই সমর তার কিছু ওজন কমে ঘায়। 

তারপর শিশুর শৈশব শুরু হয়। এই সমগ্স শিশু নানাবিধ ক্রিয়া! করে। 

শিশু তার নিজের শরীরটিকে নিয়ন্ত্রনে আনে, সে নান! প্রকার অঙ্গতর্দী করতে 
১৬ 
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পাকে ; সামনে, পেছনে পাশে হাটিতে পারে? সে ডি বেয়ে উপয়ে ও নীচে 

ঘেতে পারে ; হাতের আছুল দিপ্পে জিনিষ ধরতে শেখে। জন্মের পর থেকে 

ভুবছরেক মধ্যে শিশু এই সব কাঁজ করতে পারে । শিল্তর ক্রমবর্থন জক্ষ্য 
করলে দেখা যায় বিকাশের একটি স্থনির্দিষ্ট ধারা আছে। যেমন, শিশু বসার 
পূর্বে মাথা তৃলতে পারে; এবং হাটবার পূর্য্ে হামাগুড়ি দিতে সক্ষম হয়। 

প্রত্যেক মানব শিশুর ক্ষেত্রেই এই বিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারাটি লক্ষ কর! যায়। 

সাধারণতঃ দেখা যায় হুদ্থদেহ শিশু ছয়, সাত মাসে বসতে পারে, ন-দশ মাসে 

কোন কিছু ধরে দাড়াতে পানে । এক বছর পাঁচ মাস-ছয় মাসে চলতে পারে। 

এই ময় শিশুর ক্রিয়া! কোন বাক্তি বা বস্তর উদ্দেশে চালিত হয়। তার 

ইন্জিয়গুলির সাহাষ্যে সে বাহ্বস্তর বা ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জান লাভ করে 
এবং অনুরূপ ক্রিয়া! করে। শিশু প্রথমে বস্তকে প্রত্যক্ষণ করে পরে আবার 

দেখলে চিনতে পারে । যেব্যর্তিকে সে পছন্দ করে তাকে দেখলে সে হাসে, 

হাত নাড়ে। ছ্-তিন মাস বয়েসে শিশু এইরপ ক্রিয়া] করে ॥ 
শিশুর চোখ ও হাত একলঙ্গে কাজ করে। কিন্ত জন্মের পরই শিশু এই 

কাজ করে না। চোখে আলো লাগলেও শিশু আলোর সংবেদনে নাড়া দেয় 

না। তার হাতের মুঠিতে কোন জিনিষ শক্ত করে ধর! থাকতে পারে, কিন্তু 
সে সেদিকে তাকাক্ন না। ছুমাস বয়স থেকে শিশুর চোখ চলমান বস্তকে 

অচ্ছনরন করে এবং দূরের ব্যক্তি বা বস্তর দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। কয়েক 
সপ্তাহ ধরে সে বস্তকে এইভাবে নিরীক্ষণ করে কিন্ত ধরবার জন্য হাত বাড়ায় 

না। তারপর শিশু কোন বন্ধ দেখলে হস্ত নঞ্চালন করে, কিন্তু কেমন করে 

বস্তটি পাওয়া যাবে বুঝতে পারে লা, তাই এলোমেলো হাত নাড়ে। আরও 
কয়েক সপ্তাহ পরে শিশু বস্তটির জন্য সামনে দুহাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু জিনিষটি 
ঠিক মত ধরতে পারে না । মাত মাস বয়সে শিশু বস্তটি ধরতে পারে, হাতের 
তালু এবং নব আহুল দিয়ে সে জিনিষটি ধরে । লক্ষ্য পথে এখন লে সোজাস্থজি 
অগ্রসর হয় এবং আরও কয়েক মাস পরে বুড়ো আনুুল এবং তঙ্জনী ও মধ্যমার 
মাহায্যে জিনিষ ধরতে পারে। 

শিশু একবার হাঁটতে শিখলে ধীরে ধীরে এই হাঁটা কাজটি হুুভাবে আয়ত্ত 
করে; পরে সে দৌড়াতে পারে। 

ধারণ (29195005190) $--দ্িনিষপত্র হাত দিয়ে ধরাকে ধারণ বলে। 
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সব চেয়ে লরল ধারণ হল হাত দিয়ে ধরা । যেমন আষবা গাছের ভাল ধরে 
ঝুলি অথবা নি'ড়ির বাশ ধরে উঠি। কুন ধারণ হ,ল পেব্সিলটি অথব! ছু চটি 
মেঝে থেকে তুলে ধরা । শৈশবে ধরবার এই ক্ষ্তা খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 

পায়। কতগুলি মৌলিক ক্রিয়ার থেকে এই ক্ষমতা জন্মায়। প্রথমে শিশুকে 
বস্তটির কাছে যেতে হবে; তারপর সেটিকে আকড়ে ধরবে, তারপর সেটিকে 
হাতের মধ্যে আনতে হবে। একটি জিনিব শিশুর সামনে ধরলে নদে 

এলোমেনোৌভাবে হাত নাড়ে। চার মাপ বয়েসে সে বস্তর দ্দিকে হাত বাড়াতে 

পায়ে এবং ছু চারবার ব্যর্থতার পর সে সেটিকে ধবিতে পারে। গোটা হাত 
দিয়ে, বিশেষ করে তালু দিয়ে শিশু বস্তটি ধরে। 

তিন চার মাস বয়েসে শিশু তার বুড়ো আহুলটি দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে। 
একমাত্র মানষ অথবা বানর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর এই ক্ষমতা নেই। 

শিশু বখন জন্মায় তখন তার প্রাথমিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে জন্নায়। এই 

সময় সে ইন্দ্রিয় সংবেদনের জন্য কোন প্রতিক্রিয়া করে না। ধীরে ধীরে তার 

ইন্তিয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা প্রথমে বৃদ্ধি পায়, তারপর 

তার শ্রবণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। এই শিশু তিক্ত, মিষ্ট ও লবণাক্ত 

স্বাদ সংবেদনও লাভ করে। পনের দিনের শিশু বেদনাদায়ক উত্তেজকে ত্বক 

সংবেদন লাভ করে। 

হাঁচি, কাসি, খাছ্য গলাধঃকরণ প্রভৃতি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াগুলি শিশুর দ্বার! 

অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষ্ধার উদ্রেক হলে বা! আরামের অভাব হলে শিশু কাদে; 
প্রিয় পরিচিত জনকে দেখে হাসে। 

স্যোজাত শিশুর ক্রিয়া সামগ্রিক । শিশু যাকিছু করে সমগ্র অঙ্লচালন। 

স্বার। করে) বিশেষ একটি অঙ্গচালনা করে না। তার অঙ্ক সঞ্চালন স্বতঃক্ুর্ভ 
ও সহজাত এবং কোনো! লক্ষ্যের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট নয়। এইজন্য তার অঙ্গ- 

সধালনের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খল! থাকে না, সেগুলি এলোমেলো এবং শিশুর 

অঙ্গসধধালন তার নিক্বন্ত্রনাধীন নয়। ক্রমশ শিশু পুথকভাবে অঙ্গসধ্ধালন করতে 

শেখে। 

প্রেথমের দ্বিকে শিশুর অক্সঞ্চালন থাকে খুবই সরল ক্রমশ সেগুলি জটিল 
হয়। যেষন, শিশু চলতে শেখে তারপর দ্বৌড়ায়, তারপর লাফায়, ভিগবাছি 
খায়, সবশেষে খেলাধুলার জন্য ু রূহ, জটিল অঙ্গদঞ্চালন করতে পারে। 
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শিশু জন্মের প্রথম বসবে ছুই ধারার ক্রিযা করে। একটি হল লঞ্চরণ- 
মূলক (19002256609 ), অপরটি হুল ভারসাঙাজনিত (81800758 )। 
জন্মের পর প্রথম কয়েক মাপ সে একস্থান থেকে অন্তস্থানে যাবার চেষ্টা করেন!। 

ছ-সাত মাস বয়েসে সে মেঝেতে ঘুরে বেড়াঁবার চেষ্টা করে এবং আট মাসে 
হামাগুড়ি দিতে সক্ষম হয়। কিছুদিন পর সে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে 
পারে এবং ন মাসে সে স্বচ্ছন্দে ঘরময় হামাগুড়ি দিগ্সে ঘুরে বেড়ায়। এগুলি 
হল লঞ্চরণমূলক ক্রিয়া। ভারসাম্যসূলক ক্রিয়া একইভাবে মাথা, কাধ ও পা! 
কে অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয় । তিন, চার মাসে শিশু মাথা সোজা রাখে, নাত, 
আট মাসে বসতে পাঁরে, দশ মাসে ধরে ফীড়াতে পারে । শিশু দশ-এগার 

মীস বয়েসে ধরে ধরে হাটিতে পাবে, আঠার মাসে চলতে পারে। চলার সময় 
সে প্রথমে তার পাগুলি দুরে দুরে ফেলে এবং হাত ছড়াঁন থাকে পরে ভারসাম্য 

ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পা আরও কাছাকাছি থাকে এবং 

হাতগুলি ছড়ানে। থাকে না। 
লবশেধে আমর] বলতে পাব্রি শিশুর বর্ধন ও ক্রমবিকাশের পথে শিক্ষার 

দানও কম নয়। অন্গুশীলন এবং প্রবলীকরণ (16170602097090% ) শিশুর 
ক্রিয়াকে সহজ করে। শিশ্ত যখন একটি কাজ করতে সক্ষম হয়, তখন হয় 
প্রবলীকরণ। সার্থকতা শিশুর উৎসাহ বৃদ্ধি করে ও তার শিক্ষাকে সহজ 

করে। 
(৫২) ভাবামুলক বিকাশ (1970£5986 108591070779906 ) £--ভাব! 

নানা প্রকারের । জীবজন্তরও ভাষা আছে? তারাও বিভিন্ন গলার বিভিন্ন 

ত্বর স্থি করে; তাদ্দের বিভিন্ন প্রয়োজন একে অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। 

কিন্তু মান্থষের মত মৌখিক ভাষা] কোঁন জীবেরই নেই। এখন আমরা জন্মের 
পর থেকে শিশুর ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচন। করব। 

এক বছর বয়সের পূর্বে শিশু যদিও কথা বলতে পারে না, কিন্ত ভার মধ্যে 

দুই-এক মাস বয়েসেই ভাষ! প্রকাশের চেষ্টা দেখা ঘায়। জন্মলগ্নে শিশুর একমাগ্র 
ভাষা কান্না অথবা ঘোত ঘোত ( £2008105 ) করা । দ্বিতীয় মাসে শিশুর 

কান্নার মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কানা শুনে বোঝা যায় তার কোন 

কিছু আরামের অভাব হয়েছে। আনব গলীর ঘড় ঘড় আওয়াজ প্রভৃতি শুনলে 
বোবা যান্গ মে আরাম ও আনন্দে আছে। 
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এরপর শিশু ধ্বনির পুমবাবৃত্তি (১৪০1188) করে। খআ-আ, অগ, গ, 
,*গ্রাগো”নইত্যাদি। ধ্বনির আবৃত্তি শিশুর ভাষা! শিক্ষার জন খুবই 
প্রয়োজন । ছমাস বয়েসে শিশু প্রায় সব দ্বর ও বাঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে 
পারে। এই ধ্বনিগুলি বারবার সে আবৃত্তি করে, ধ্বনি মধ্যে কোন অর্থ না 
বুঝেই। ন-দশমাসে অসন্থের অন্থকরনে শিশু শব উচ্চারণ করতে পাবে । 

বহ পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে শিশু ভাষা প্রকাশ করবার বহু পূর্বেই 
ভাষ! বুঝতে পারে। চারমাঁসে মানুষের গলার শ্বর অস্লরণ করে সে ঘাড় 

ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। ছ-মাঁস বয়েসে সে গলার হুষের বিতিম্নতা ম্প 
ধরতে পারে। কড়া স্বর শুনলে লে কীদে আবার কোমল ত্র শুনলে বুঝতে 
পারে তাকে আদর করা হচ্ছে। দশ মাঁসে শিশু প্রাক্স প্রত্যেকটি আদেশই 
বুঝতে পারে £ বিশেষ করে আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করলে। যেমন কোন 
নিষিদ্ধ বস্ত খাবার উদ্যোগ করলে" মা-এর নিষেধ বুঝতে পারে। 

'আকার ইঙ্গিতেও শিশু নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে। যেমন 

বিস্কুটের টিনটি মাকে দেখিয়ে দিয়ে বিশ্ুটটি চায় । মা খাইয়ে দিচ্ছে), আর 
থাঁবার ইচ্ছে নেই, মুখ বন্ধ করে খাবারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। 

কিন্তু কোন্ বয়েসে শিশু তার প্রথম কথাটি বলতে শেখে? কথা বলতে 
অবশ্ক একটি ব1 ছুটি শব্কেই বোঁঝাঁয়। কারণ শিশু প্রথমে শুধু শবই উচ্চারণ 
করে। সাধারণতঃ দশমাঁস থেকে তের মাস বয়েসের মধ্যে শিশু প্রথম শব 

উচ্চারণ করতে পারে। শব এখন তার কাছে অর্থপূর্ণ, অর্থহীন ধ্বনি নয়। 

দ্বাদা, বাবা প্রভৃতির দ্বারা সে একজন বিশেষ ব্যক্তি দাদাকে বা বাবাকেই 
বোঝায় । শবের প্রথম অক্ষরটি দিয়েও সে নিজের প্রয়োজন জানাতে চেষ্টা 

করে। যেমন চিনি খাবার ইচ্ছে ছলে চি-বলে কাদে । প্রথম শবটি বলা 

পরই শিশুর শব্ধ জগত দ্রুত বাড়তে থাকে । সাধারণত শিশ্ত তার পরিচিত 

পন্ষিবেশের জিনিবগুলির নাম প্রথমে বলতে পারে । এখন ক্রিয়ার ব্যবহার 

করে না। যেমন পাখী শব্ষটির ছারা সে বোঝতে চায় পাখীটি তার চাই অথবা 

মৃকে পাখী দেখতে বলে। বাইরে" শবের ছারা সে হয়ত বোঝাতে চায় সে 

বাইকে ঘবে। বিশেষের পর শিশু ক্রিগ্নার ব্যবহার করে। যেমন বলে 'খাব”। 

খাব বলতে হয়ত সে বলতে চায় “আমায় খেতে দাও। কিন্তু সম্পূ 

বাকা মনে বলতে পারে না) একটি মার শব্দের ত্বারা নিজের কথা 



২৪% মনোবিজ্ঞান 

বলতে চায়। ক্রিয়ার পর বিশেষণ ও সবশেষে শিশু লর্যানাম ব্যবহার 

করতে পাবে। 

বুদ্ধি ও ভাষার ধিকাশ (00601118605 570 715080886 705%510- 

1052) £--ভাষার বিকাশে শিক্ষা্থ প্রয়োজন আছে এ কথা সত্য। পরিবেশ 

থেকে শিশু তার মাতৃভাঁষাটি শেখে । শিশুর এই ভাষার ক্ষমতা তার বুদ্ধির 
ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যে শিশু যত বেশী বুদ্ধিমান সে তত তাড়াতাড়ি 
কথা ব্লতে শেখে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ষে শিশুর বুদ্ধস্ক্য ১৪০-এর 
বেশী সে সাধারণ শিশুর থেকে চার মাস আগে কথা বলতে পারে। আবার 

অল্পবী ছেলেমেয়েরা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেদের চাইতে অনেক দেরীতে 
কথা বলে। খুব বোৌক। ছেলেমেয়ের! অনেক সময় একেবারেই কথা বলতে 
পারে না। অবশ্ত শুধু বুদ্ধির অভাব নয় অন্য কারণেও শিশু দেরীতে কথা 
বলতে পারে। 

মেয়ের ছেলেদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ভাষা শেখে । নানা পরীক্ষা করে 
দ্বেখা গেছে সমবয়সী ছেলে মেয়ের মধ্যে মেয়েদের শষ ভাগ্ার অনেক বেশী; 
তারা বলতেও পারে অনেক ভালো! কবে, শেখে তাতাতাড়ি। বড়দের মধ্যেও 

তাই বোধ হয় দেখা যায় মেয়ের] ছেলেদের থেকে বেশী কথা বলে। 

পরিবেশ ( 8/051:90096008 ) £__-পরিবেশ শিশুর ভাষার ক্রমবিকাশে 

সহায়তা করে। স্বরযন্ত্রের ক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করার পর শিশুর ভাষা শিক্ষা ভ্রুত 
অগ্রসর হয়। কিন্তু এর জন্ত স্থপরিবেশ দরকার । দেখ! গেছে ধনীর সন্তান 

যত বেশী কথা শেখে, যত সুন্দর ভাষা! বলে, দরিদ্রের সস্তান তা পারে না। 

যে শিশ্তর অনেক খেলনা আছে; যে শিশু বাবা মার সঙ্গে বহু যায়গায় বেড়াতে 

যায়, সে অনেক বেশী শব্ধ আয়ত্ব করে ও বলিষ্ট ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। 

ধনী গৃছে শিশু মাতাপিতা পরিজনদ্বের মনোযোগও বেশী পায়। মা ছড়া 

শেখায়, অনর্গল শিশুর সঙ্গে কথা বলে। দরিদ্র গুছে মায়ের অত সময় নেই, 

ভাই শিশুর ভাষার বিকাশ ঠিক মত হয় না। 
এক সঙ্গে অনেকগুলি ভাষ! শুনলে শিশ্তর ভাষা শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত 

হয়। কোন ভাষাই শিশু সম্পূর্ণবূপে আয়ত্ত করতে পারে না। 
শিশু যদি ভুল উচ্চারণ করে, বা কোন শক্ত শব উচ্চারণ করতে না' 

পারে, তাহলেও ভার কাছে ঠিক শরটি বলা উচিত। যেমন অধিকাংশ শিশু 
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ঠাঁকুষা বলতে পরে না-_বলে থামা থাতু প্রসভৃভি। লে না বলতে পারলেও 
তার সামনে ঠিক কথাটি বলতে হবে। দেরীতে হলেও নে সেটি উচ্চারণ 
করতে পাক়বে। 

সাধারণত: দেখা যায় দু বছর বয়েসে শিশু গ্রয়োজনীয় সব কথাগুলিই বলতে 

পারে। চার বছর বয়েসে শিশুর কথার অস্ত থাকে না। পাঁচ-ছ বছর থেকে 

মে লিখতে পারে। 

পরিশেষে আমরা বলতে পারি শিশুর অভিজ্ঞতা যত বেশী হবে এবং 

তার ভাষা শিক্ষার প্রতি যত মনোযোগ দেওয়! যাবে শিশ্তর ভাবা! ভতই 

বিকশিত হবে। শিশ্তর পরিবেশের ভাষ। যদি মাঞ্জিত হয় তবে শিশুর ভাষাও 
মাজ্জিত হবে। 

(৩) সামাজিক বিকাশ (9০০51 1)9561070099706 ) 

মানুষ সমাজ বন্ধ জীব; শিশু এই সমাজেরই একজন । কিন্তু জন্মের সময়ে 

শিশুকে সামাজিক বলা যায় না। বয়মের অগ্রগতির সঙ্গে সে সামাজিকতা 

আয়ত্ত করে। পুরস্কার, শান্তির দ্বারা এবং আদর্শ ও উদাহরণ স্থাপনের হ্বারা 
শিশুকে সামাজিক করে তোলা হয়। শিশুর পরিবেশ শিশুকে সামাজিক করে 

তোলার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল 
হবে যে শিশুকে তার পরিবেশ জোর করে সামাজিক করে তোলে। 

শিশুই সমাজে বাঁস করার সময় সামীজিকতার পথে অর্ধেক এগিয়ে যায়। 

প্রত্যক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করা মাত্রই শিশু মানুষকে প্রত্যক্ষণ করে। 

ছ মাস বয়েদেই পরিচিত ব্যক্তিকে দেখলে শিশু হানে । এই সময় পরিচিত 
ব্যক্তি নিয়েই শিশুর সমাজ গড়ে ওঠে । প্রথম রছবে শিশুর সমাজে থাকে 

তার গুরুজন, বাবা, মা! প্রভৃতি । সমবয়সীদের প্রতি তার আগ্রহ পরিলক্ষিত 

হয় না। আঠার মাস বয়েসে শিশুকে তার সমবয়সীদের মধ্যে মিশতে দিলে 

দেখ] যায় প্রথমে সে অন্য শিশুদের প্রতি খুবই কম মনোধোগ দেয়। ৩ বছৰ 

বয়েসে কয়েকজন শিশু একই জিনিষ নিয়ে খেলা করতে পারে। বয়সের 

অগ্রগতির সঙ্গে দেখ! যায় তার মধ্যে সহযোগিতা বুদ্ধি পায়। 

খুব শৈশবেই শিশুর মধ্যে সহাহুতৃতি দেখা যায়, যঙ্িও এই সময় প্রকৃত 

সাহায্য করার ক্ষমত। তার থাকে না। 



২৪৮ মনোবিজান 

বিস্কাললয়ে প্রবেশের পর শিশু লঙ্ঘবন্বভাঁবে কাঁজ করে। কিন্ধ এখন 
তাদের দলগুলি হয় ছোট. বৃহৎ গোঁচীর মধো শিশু কাজ করতে পারে না। 
তার লমবরসী, এবং তার সঙ্গে আরুতি ও প্ররুতিগত মিল যাদের আছে 

তাদেরই ঘধ্যে থেকে সে ছু-একজনকে বেছে নেয়। শিশুর পরিবার হল 
তান্ন প্রাথমিক গোঠী। পরিবারের বাইরে বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিশুর 

সমাজ বৃহত্তর হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গোঠী বা দলের মধ্যে সে বিদ্যালয়কালীন 

জীবনযাপন করে। ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর সামাজিক জগত বৃদ্ধি 
পায়। নিজ দল ছাড়া ও অন্যান্ত দলের সহিত সে সম্পর্ক স্থাপন করে। 

সামাজিকীকরণ (9091811996107 ) 

দল ব1 গোঠীর জন্ত ব্যক্তি যেমন কাঁজ করে, দল বা গোষঠীও সেইরূপ 
ব্যক্কিকে প্রভাবিত করে। পরিবার হ'ল শিশুর প্রাথমিক গোঠী শিশুর প্রথম 

প্রয়োজন এই পরিবারের দ্বারাই লাধিত হয়। তারপর এই পরিবারই তাকে 

নির্দেশ দেয় এটি কর, ওটি কোর ন1। পরিবারের কাছ থেকেই শিশ্ত শেখে 
কেমন করে সমাজে বান করতে হয় পরিবারের পরেই শিশুর দলগত জীবন 
আরম্ভ হয়। 

অন্ুকরণের (11071656107 ) দ্বার শিশু সামাজিকতা শিক্ষা করে। একটি 

পরিবারে লক্ষ্য করলে দেখবে ছু বছরের শিশু তার চার বছরের ভাইকে 
কতখানি অন্থকরণ করে । সাধারণতঃ ছুতিন বছরের শিশু অন্যান্ত ছেলেদের 

অনুকরণ করেও শিশু সামাজিক হতে শেখে। 

জহজীকরণ (7780117696100 ) 

এক সঙ্গে একদলকে একটি কাজ দিয়ে এবং একটি শিশুকে পৃথকভাবে 

কাজ দিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে একসঙ্কে যার। 
কাজ করছে, তার! একে অন্তের উপস্থিতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহিত 
হচ্ছে, এবং তাদের কাজই ভ্রত হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু অগ্যের 
উপস্থিতিতেই কযেজনের কাজ ক্রুত ও সহজ হচ্ছে। 

সহযোগিতা (0০-০09:6০9) ও প্রতিযোগিতা (0০022790800) ঃ 

এক সঙ্গে অনেকে কাজ করলে, সকলের মনেই একটি প্রতিযোগিতার ভার 
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আমে। ফলে দলের প্রত্যেকেই দ্মন্তের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ করার চেষ্টা 
করে। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা পরম্পন্বের বিপরীত গুণ নয়) বরং 
পরস্পরের পরিপূরক। যেমন ছুইটি মলের ছেলেমেয়েদের যধ্যে যখন 
প্রতিযোগিতা হয় তখন তারা নিজের দলের ছেলেদের সঙ্গে সহযোগিতা! করে। 

আত্মুগ্রতিষ্ঠা, গৌরব প্রভৃতি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাবটি আমে। 
আমার সমবয়সীদের মধ্যে আমি সব থেকে ভাল ফল করব, এই ইচ্ছার থেকে 
প্রতিযোগিতার উদ্ভব । 

সহযোগিতা হুল অপরের ইচ্ছায় ও সাছাযো। আর প্রতিযোগিতার সময় 

আমরা অন্থের সাহাষ্য নিই কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনেক সময় জোর 
করে। অবন্ঠ বিশুদ্ধ সহযোগিতা ব৷ বিশ্তদ্ধ প্রতিযোগিতা বলে কিছু আছে 

কিনা সন্দেহ যে ছাজ্র, শ্রেণীতে প্রথম হবার জন্ত প্রতিযোগিতা! করে মেই 

ছাজ্জই আবার ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, নোট করে। 

আজকের দিনে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সমস্যা একটি বড় সমস্যা । 
আমাদের খেলাধুলায়, বিদ্যালয়ে, চাকুরীর ক্ষেত্রে সর্বত্রই এর প্রয়োজন হয়। 
কেহ কেহ বলেন শিশুর প্রতিযোগিত৷ জন্মস্যত্রে লন্ধ। মনোবিজ্ঞানীর! এ মত 

গ্রহণ করেন না। তারা প্রতিযোগিতার ভাব বিলোপ করার নির্দেশও দেননি 

তারা বলেন প্রতিযোগিতা জন্মগত প্রবৃত্তি নয় এবং কষ্টি প্রতিযোগিতামূলক 
হবেই তাও নয় এবং প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা শেখান যেতে 

পারে। জন্ম সময়ে শিশত আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তখন তার মধ্যে সহযোগিতার 

ভাঁব থাকে না, ক্রমে শিশুর জগত যতই বৃদ্ধি পাক্প, শিশু ততই অন্তের প্রতি 

মনোধোগী হয় এবং সহযোগিতা করতে শেখে। 

বন্ধুত্ব (£:19981:10 )-_ছু'তিন বছর বয়েস থেকেই শিশুর মধ্যে বন্ধুত্ব 

দেখা যায়। সমবয়সী শিশুদের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়ে থাকে । দৈহিক উচ্চতা, 
বুদ্ধি প্রভৃতিতে সমকক্ষ শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাধারণত শিশু যার 
মধ্যে নিজের আদর্শ প্রভৃতি দেখতে পায় তার প্রতিই বেশী আকরুষ্ট হয়। তবে 
সব সময়ই ঘে একই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বা সমবৃদ্ধিমান শিশুর মধ্যেই বন্ধুত্ব হবে তা 
পয়। কোন কোন শিশু অন্যের উপর প্রভুত্ব (19909:5))1 ) করতে চায়, 

এবং সেইজন্ত কর্তৃত্ব কর! যায় এরূপ শিস্তর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করে থাঁকে। 

সহ্থানুভুতি (55:79৮৮5 )- সহাহ্নভুতি পরকেন্দ্রিক অস্তভূতি। অন্যের 
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হঃখে দুঃখিত হওয়া এবং সেই ছুংখ দূৰ করার ইচ্ছাকেই সহাহভূতি বলব। 
অতি শৈশবেই শিশুর এই অনুভূতি আনে। মাতার চোখের জলে শিশু 
বিচলিত হয়, এবং নানাভাবে মায়ের ছুঃখ মুছে ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়। পরে 
বন্ধুর ছুঃখে সে ব্যথিত হয়? বন্ধুর বিপদ দেখলে সাহায্য করার জন্য ছুটে যায়। 
কিন্ত ছোট শিশু সহানুভূতি দেখানোর জন্য আত্ম ত্যাগ করতে পারে না বা 
কষ্ট স্বীকার করে না। নিজের প্রয়োজন ভুলে অপরের জন্ সহাহুভূতি অনুভব 
করে কাজ করা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে ও পরিবারের শিক্ষার 
উপর এই লহাহভূতির বিকাশ নির্ভর করে। 

জামাজিক বিকাশ শিশুর অন্যা্য বিকাশের সঙ্গে অম্পর্কযুক্ত। 
জন্মমূহ্র্তে শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক তাঁর মধ্যে সামাজিকতাবোধ থাকে না। 
ক্রযষে শিশুর বয্লোবৃদ্ধির সঙ্ষে তার দৈহিক বিকাশ হয়। দৈহিক বিকাঁশের 
সঙ্গে মানসিক বিকাশ হয়) তার বুদ্ধি বাড়ে; ভাষা! আয়ত্ত করে সে মানুষের 
সঙ্গে মেলামেশা করে। ভাষার সাহায্যে সে চিস্তা করে অন্থান্ত মানুষের 
সম্পর্কে আমার ফলে সামাজিক রীতিনীতিগুলি সে আয়ত্ত করে। এবং কোন্টি 
শ্রেয় কোন্টা ন্যায় বুঝতে শেখে। শিশুর আবেগের প্রকাশও বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে পরিবতিত হয়। সমাজে বাস করার ফলে শিশু বুঝতে পারে এ সমাজে 
চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না, অতএব বামনার অপৃত্তি জনিত ক্রোধ 
বা ছঃখকে সে দমন করতে শেখে । শৈশবে শিশ্ত অল্প কারণেই বন্ধুর সঙ্গে 
ঝগড়া করে; সামান্য মত বিরোধেই ক্ষিপ্ত হয়। পরে দৈহিক ও মানসিক 
বিকাশের সঙ্ষে সঙ্গে সে দমাঁজ থেকে শেখে আত্মদমন করতে । 

তবে একথা ঠিক নয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর সামাজিক বিকাশ 
হবে। পরিবেশ এবং শিশুর নিজের ব্যক্তি শ্বাতন্ত্যবোধ অনেক লময় তাকে 
অনামাজিক করে তুলতে পারে। নব শিশু সব সমাজে মিশতে পারে না; 
কেন কেহ শুধু পরিচিতদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। অপরিচিতকে দেখলে 
সরে ঘায়। আবার অনেকে প্রাঞ্চ বয়স্কদের সঙ্গে মিশতে পারে কিন্তু মমবয়সী- 
দত সঙ্গে মিশতে পারে না। 

সামীজিক বিকাশের সহায়ক (7890605  1770109710106 ৪০0:8) 

108591900590 ) শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে কতগুলি উপায়ের 
উপর । খেলাধুলার যধ্যে শিশুর লামাজিকীকরণ হয়। খেলাধূলার মধ 
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অন্তেব সঙ্গে শিশ্ত সহযোগিতা করে খেলতে শেখে। শিশুর খেলায় বয়স্ক 

জীবনের অনুকরণ থাকে, খেলার মধ্যে দিয়ে লে সামাজিক রীতি-নীতিগুলি 

অনুকরণ করে ও সামাজিক হয়। 

পরিবারের পরই শিশ্তর দলগত জীবন আরম্ভ হয়। দলপতির প্রভাব তার 
সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রন করে। দলপতি তার অঙ্ছসরণকারীদের মনে 

প্রেষন! জাগায়, তার্দের সকলকে উদ্দেশ্টের পথে পরিচালিত করে। দলের 

নিয়্মভক্ষকারীদের শাস্তি দেয় এবং দলের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার জন্য পুরস্বৃতও 
করে। অন্রবর্তীরা ব্যর্থ হলে দলপতি তাঁদের সাহায্য করে; তাদের অসম্ভোষ 
ব! ক্রোধের সন্ধুখথীন হয় এবং প্রশমিত করে। দলপতির কাজ গ্রধানতঃ ছুটি 

উৎসাহ প্রদান (10901561020) ও কার্যকরী করা (93:90810208 )। 

দলপতি তার অন্গবস্তীদের লক্ষ্য পথে পরিচালিত করে, তাদের কাধ্যে উৎসাহ 
দেয়, ঠিকমত কাঁজ করায়। অপর দ্দিকে দলপতি লক্ষাস্থির করে, পরিকল্পন। 

করে, দল গঠন করে, অন্গবস্তীদের কাজের শ্রেণীবিভাগ করে। দলপতির 
ব্যক্তিত্ব, গুন, দা্রিত্ববোধ, প্রভৃতির উপর শিশ্তর সামাজিক বিকাশ অনেকাংশে 

নির্ভর করে। 

শিশুর পরিবারের কট্টির উপরও শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। 
অশিক্ষিত পরিবারের শিশুর সামাজিকতা শিক্ষিত পরিবারের মত হয় না। 

পরিবারের রুচির ছার! প্রতিটি শিশুই প্রভাবিত হয়। ধনী ও দরিব 
পরিবারে মধ্যেও শিশুর সামাজিকতা বোধের বিভিন্নতা৷ দেখা যায়। ধনীর 

সম্ভতান সাধারণতঃ দাম্ভিক, উদ্ধত হয়। দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা উদ্দার, 

বিনয়ী ও শ্রমশীল হয়। ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের 

মধ্যে মেলামেশ! বা বন্ধুত্ব এই জন্য সহজ নয়। দারিগ্র্য সামাজিকতার পথে 

অন্তরায় হয়ে দীভায়। নিজের পরিবারের শিক্ষান্থীনতা বা দারিপ্র্য প্রভৃতির 
জন্য শিশুর হীনমন্ততা আমে এবং ধনী সম্প্রদায়ের শিশুর সঙ্গে মিশতে 

পারে না। 

পরিশেষে আমরা বলতে পারি শিশুর পরিবার, দল, দলপতি £ শিশুর 

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি এবং শিশুর ধহিক ও মানসিক বিকাশ 
প্রভৃতির উপর শিল্তর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। 
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বয়োলদ্ধিকাল (83০0198০0০9 ) 

বয়োসদ্ধিকাল শিশুজীবনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিপর্য্য়নূলক 
কাল। নাধারণতঃ বার থেকে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে বয়োসদ্ধির 
কাল বল! হুয়। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পনের কালই হল বয়োসদ্ধির 
কাল। এই সময় শিশুর দেছে ও মনে বিরাট পরিবর্তন আসে, এবং এই 
অভাঁবিত পরিবর্তন তার জীবনে নানা সমস্যার স্থতি করে। মানদিক পরিবর্তনের 
জন তার জীবনে নব নব আকাথ্থার.উন্মেষ হয়; নৃতন, অভূতপূর্ব কিছু করান 
জন্য তার প্রাণে আসে ব্যাকুলতা। কিন্তু সমাজে তার এই নৃতন ক্ফৃপ্তি স্থান 
পায় নাঁ। তখন আশাহত নবযৌবন প্রাপ্ত মানুষটি মনে মনে পীড়িত হয়। 
অভিমান, ক্ষোভ প্রতি তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে এবং তার জীবনে 
নানাবিধ সমশ্যার স্গ্রি কৰে। 

বয়োসদ্ধিকালে শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আমে । আমর! 

প্রথমে দৈহিক ও পরে মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচন। করব। 

(১) দৈহিক পরিবর্তন (1658108] ০০086 ) :_ বয়োসদ্ধিকালে 

শিশুর দেহে বহু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে দেহের ওজন ও দের্ঘ্য 
বৃদ্ধি পায়। শরীরের বিভিন্ন স্থপ্ত গ্রন্থিগুলি রসক্ষরন করে ও যৌন হরমোন 
নিঃসৃত হয় এবং শরীরের যৌন অঙ্গের বিকাশ ও পরিবর্তন সাধিত হুয়। শিশুর 

সর্ব অঙ্গ অস্থি, পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি পরিপুষ্ট হয় এবং এই পরিপুষ্টির জন্য এই 
সময» শিশুর খাছের অধিক প্রয়োজন হয়। শিশুর মুখমণ্লের পরিবর্তন হুয়। 
চোখে মুখের ভাব প্রসৃতি পরিবস্তিত হয়। এই সময় কণম্বরের পরিবর্তন 
একটি. উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ছেলেদের কঙম্বর কর্কশ হয় এবং মেয়েদের 
কঠম্বয়েও তীক্ষতা আসে। ছেলেদের আকৃতিতে এই সময় কাঠিন্ত আসে 
এবং মেয়েদের শরীরে লালিত্য দেখা! দ্েয়। বয়োসদ্ধিকালে অপর একটি 

উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন হল শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে রোমাদশ্গয । ছেলেদের 

গৌফ দাড়ি গজায়, শুক্রপাত হয় ১ মেয়েদের রজ:আ্াব হক্ন। 

মানসিক পরিবর্তন ( 1150651 ০129089 ) 

বয়োনদ্ধিকালে শিশুর অভূতপূর্ব মানসিক পরিবর্তন আসে। তার বুদ্ধি, 
চিন্তা, স্বতি প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলি পূর্ণতা লাভ করে। তার বিচার 



জলের পর শিশুর বর্ধন ও বিকাশ ২৪, 

শক্তি, বোধ শক্তি বারা পরিচালিত হয়ে সে নান! সমস্কাত্ব সমাধান করতে 
এগিয়ে আলে। তার অঙ্থতৃতি ও আবেগের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
দেখা দেয়। তবে শৈশবের অনুভূতি ও আবেগপূর্ণ মনটির আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। 

এই নময় শিশু অত্যন্ত বেশী আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। তার পোষাক 

পরিচ্ছদে, চলায় বলায় সর্ধত্র সে আত্মলচেতনতার পরিচয় দেয়। এই সময় 
হান্তাম্পদ হতে বা সমালোচনার পানর হতে সেবাজি নয়। আত্মসচেতনতা! 
থেকে তার মনে জন্মায় আত্মমর্ধ্যাদাবোধ । তার আত্মমর্ধ্যা্দায় আঘাত লাগলে- 

লে এখন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। 

সন্ত যৌবন প্রাপ্ত মানুষটি এখন সাবলম্বী হতে চায় ; তার মনে পিতামাতা 
অভিভাবকের অন্ুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্রোহ ভাব জাগে। স্বাধীনচেতা! মানুষটি 
এখন অভিভাবকতার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে 
চায়। 

নবীন যুবকটি এখন নবচেতনায় উদ্দ্ধ। সমাঁজ সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার 

করে পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করে সে নবীন নৃততন ভাবধায়ায় জগত গড়তে চায়। 
তার এই নব-উন্মেষ প্রবীনরদদের কাছে বাধা প্রাপ্ত হলে সে বিদ্রোহী হয়। 

শুধু সমাজ সংস্কার ভেঙ্গে ফেলা নয়, নব যুবকের মনে তখন যৌন চেতনার 
পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় । যৌন প্রয়োজন এই সময় তার কাছে স্পষ্ট না 
হলেও ভার মধ্যে প্রণয়-বাসন! জাগ্রত হয়। যৌন রহস্ত জানবার জন্য এই 
সময় সে অপরিসীম কৌতুহল অনুভব করে। 

এই বয়সে শিশু দিবান্বপ্রের মধ্যে তার আকাশ-চুম্বী বাসনার চরিতার্থতা 
খোজে । দিবান্বপ্ে সে একদিকে অসাধারণ কিছু করে এবং গৌরবের সর্বোচ্চ 
আসনে নিজেকে স্প্রতীষ্ঠত করে অপর দিকে সে প্রেমিকের ভূমিকার মানস 
কল্পনা করে। প্রিয়ার জন্ত কত অসাধ্য সাধন করে । 

বয়োসন্ধিকালের লমন্যা! ও প্রয়োজন (:0195005 %00. 29909 ০0 

4&,0.019997009) $--- 

বয়োসদ্ষিকালে নব যৌবনপ্রাপ্ত শিশুর মানসিক বিপর্যয় বন্থ সমস্যার ৃষ্টি 
করে। তার নব উন্লেষ বয়ন্বদ্নের সহানুভূতিব রসে সিক্ত না হয়ে বিরকিব 
কারণ হয়ে ওঠে। তাঁর স্বাধীনচেতা মন এখন প্রা বয়ন্ষদেয মত কাজ 
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করুতে চার । কিস্ত বয়ন্বদের স্ব আঘাতে হয় মে ভ্রিযমান হয়ে পড়ে নক 
বিল্রোহী ছুয়ে ওঠে। অতিরিক্ত অন্থশাসন ভেক্কে চুরমার করে স্বাধীনভাবে লে 
কাজ করতে চায় কিন্ত তার সে ইচ্ছা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে 

' অনেক সময় সে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং অপরাধ- 

প্রবণতা! প্রভৃতি মানসিক দুদ্কৃতিগুলির আবির্ভাব হয়। 

মনোবিজ্ঞানী জেম্স বলেছেন শিশুর বয়োসদ্ধিকালে শৈশবের পুনরাবৃত্তি হয় । 
শৈশবে জন্মগ্রহণের পর শিশুকে একবার সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে 

হয়েছিল, এখনও আবার সেইব্ূপ তাঁকে নৃতন করে সঙ্গতি স্থাপন করতে হয়! 
শৈশবে পরিবেশ তার বর্ধনে সাহায্য করে। কিন্তু এই সময় পরিবেশ 

থেকে শিশু আঘাত পায়। তার দেহ মনের বিপর্যয়টি পরিণত বয়স্কের কাছে 
যথেষ্ট মর্যাদা এবং মনোযোগলাভে অসমর্থ হয়। ফলে শিশুজীবনে বহু সমস্যার 

ক্যটি হয়) তার দুর্বার আবেগ যখন প্রবল জলোচ্ছাসে দুকুল ভেঙ্কে অগ্রসর 
হতে চায়, তখনই বয়স্কদের অন্থশাসন ও অবিচার তাকে একেবার ক্ষিপ্ত করে 

তোলে; ফল হয় বিভ্রোহ নয় আত্ম-নিপীড়ন, মানসিক বিকৃতি । এইজন্যই 
মনোবিজ্ঞানীর! এই সময়কে 'ঝড়-ঝঞ্চার কাল? বলে বর্ণনা! করেছেন । 

স্ট্যানলিহল, হুলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা নব যৌবনপ্রাপ্ত শিশুর 
বিভিন্ন চাহিদ| নিয়ে বহু পরীক্ষা! করেছেন। তাদের পরীক্ষাঙ্্যায়ী বয়োসদ্ধি- 

কালের কয়েকটি চাছিদ। সম্বদ্ধে নিয়ে আলোচনা কর] হল। 

(১) স্বাধীনতার চান্ছিদা (990. ৫০07 99007) £-_-শৈশবের পর 

নির্ভর শিশু এই সময় স্বাধীন হতে চায়। তার মানসিক শক্তির পূর্ণতা থেকে 
মনে আসে আত্মবিশ্বাস এই সময় সে সব কাজে এগিয়ে আসে, মতামত দেয়; 

স্বাধীনভাবে কাজটি করতে চায়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকায় সে আর পর 
নির্ভয় নয়। নিজের চিস্তান্ঠথয়ী কাজ করবার ইচ্ছ। তাঁর মনে জাগে। 

বয়স্করা ছেলেদের এই মনোভাবকে অকাঁলপকতা৷ বলেন এবং তাদের 

মতামতের মুলা দেন না, এমন কি তাদের মনোভাবে বিরক্ত হ'ন। 

(২) জামাজিক চাহি! (8০০৪1 10999) £-_-এই সময় শিশুর সামাজিক 
চাছিদ! বৃদ্ধি পায়। পিতামাতা, পরিচিত বন্ধুর মধ্যে তার আত্মন্ত্তি হয় না। 
বৃহত্তর সমাজ, বৃহত্তর পৃথিবীর ডাঁক সে অনুভব করে। নূতন বন্ধুর জগ্যসে 
আকর্ষণ অন্গত্বব করে। 
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শৈশষের মত এখন সে আর আত্মকেন্ত্রিক নয়। পরেন জন্ত সে এখন 
আত্মোৎসর্গ করতে চায়। বিভালয়ে, ক্লাবে, সভায়, স্িতিতে তার এই 
প্রয়োজন চরিতার্থ হয়। 

(৩) জীবন দর্শনের চাহিদা! (59৫. 10: 17985) :--এই সময় শিশু 
জীবনের রহস্য উদঘাঁটিত করতে চায়। জীবনের রহস্য কোথায়, তার সার্থকত! 
কি; অনস্ত বিশত্রদ্ষাণ্ডের মধ্যে ক্ষুত্র মান্ছষের জীবনের অর্থকি ভা সে উপলব্ধি 
করতে চায় । তার প্রশ্ন ব্যাকুল মন এখন নিজের জীবনের একটি দর্শন গড়ে 
নেয় এবং জীবনাদর্শ স্থির করে ফেলে । পার্ধিব জগতের মাস্থযের কাছে তার 
এই প্রশ্নের উত্তর মেলে না তাই মে এখন নিজেই নিজের গ্রশ্ত্ের উত্তর খুঁজে 
কেরে এবং একটি অপরিপক জীবন-দর্শন গড়ে তোলে । 

(৪) নৈতিকতার চাহিদা (099৭ 10 200781165) £--এই সময় 

নবযুবকের মনে নীতিবোধ স্পষ্ট এবং স্থদূঢ়। নৈতিক মানদণ্ডে সে ব্যক্তির 
ব্যবহারের বিচার করে। ছুর্নীতিপরায়ণ বাক্তিকে মনে প্রাণে ঘ্বণা করে, 
নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ভক্ত হয়ে ওঠে। নিজেও কোন নীতি বহিভূভত কাজ 

করে ফেললে অপরাধ ভারে কষ্ট পায়। 

(৫) €যাঁন চাহিদা! (89991 096৫) :-_এই সময় শিশ্তর যৌন প্রবৃত্তি 

পূর্ণতা লাভ করে ; ফলে এখন লে যৌন প্রয়োজন অনুভব করে। তবে এই 
প্রয়োজন তার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। ছেলের! এই লময় মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ 

করে এবং মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে । এই ঘময় যৌন 
কৌতুছল জাগ্রত হয়, যৌন রহস্য জানবার জন্য সে ব্যগ্র কৌতুহল অনুভব 
করে। 

(৬) আত্মনির্ভভার চাহিদা (099৫ ৫০0: ৪916 06080067009). 

এই সময় শিশ্ত সর্বপ্রকারে আত্মনির্ভর হতে চায়। সংসারের অভাব- 

অনটন দেখে পে চায় অর্থ উপাঞ্জন করতে । নিজের উপাজ্জিত অর্থ শুধু নিজের 

প্রয়োজন নয়, অপরকে সাহায্য করার প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে চায়। 

বেকার সমস্ত! প্রভৃতি তাদের মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের স্ষ্টি করে। বিবাহিত 
জীবন ও নিজের গৃহস্থালী গঠন নির্ভর করে বৃত্তি নির্বাচন ও আর্ধিক উন্নতির 
উপর। এই সময় ব্যক্তি এসম্বন্ধে সচেতন হয় এবং বিভিন্ন বৃত্ি তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 
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(৭) আত্মগ্রকাশের চাছিফা (059৭. 102 891? 9302989102)--নব 

যৌবনের উদ্মেষে ব্যক্তি এখন নিজেকে প্রকাশের জন্ত ব্যাকুল হুয়। সমাজের 
পাঁচজনের কাছে নিজের বুদ্ধি, কলাকৌশল প্রভৃতির মাহাত্ম্য দেখিয়ে 
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপন্ন করতে চায় । তার চলায়, বলায় এই আত্মপ্রকাশের 
অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। 

006561979 (প্রশ্নাবলী ) 
1. সা050 28 20980 ৮৮ 2০), 800. 09101900620 ?ি 

70680280৩ & 6701195 20060 09%9107)009186 8697 01205. 

১। বর্ধন ও বিকাশ বলতে কি বোঁঝায়। জগ্গের পর থেকে শিশুর 

গতিঘূলক বিকাশের বর্ণনা দ্াও। 
2,115%001810 000০০ 150£38£9 09591010709106 01 & 912110 

[১096908, 

২। শিশুর ভাষার বিকাশের অগ্রগতি কিরূপে হয় ব্যাখা] কর। 
9, ভা09ট 2৪ 50019] 05591010709106 2 10050101810 100 ৪ 0121] 

865910109 1060 & 90019] 09106, 

৩। নামাজিক বিকাশ কাহাকে বলে। কিরূপে একটি শিশু একজন 
সামাজিক ব্যক্তিতে বিকাশ লাভ করে ব্যাখ্যা কর। 

4, 08৮ 25 80.01959917099 ? 1286 010870298 ঠ8185 101809 17 

09 0০005 800. 22100. 01 009 070110. 210 1019 80019581009 7097109. ? 

৪1 বয়োপদ্ধি কাহাকে বলে। বয়োসন্ধিকালে শিশুর দেহ ও মনে কিকি 

পরিবর্তন আসে? 
8) 1095 925 009 70:0019709 800. 09908 01 ৪ 913110 17) 

80019991006 1097100. ? 

৫€। বয়োসন্ধিকালে শিশুর সমস্যা ও প্রয়োজন কি কি? 
6. 7506 81908৮1700698 ০00 :--- 

12095781081 91080£95 10 20199091099 ; ০০-০91801012) 002000961 

00709 19911156100, 8100. 0791057091010, 

৬। দৈহিক পরিবর্তন, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, লহুজীকরণ ও ধারণ ॥ 
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মানসিক স্বাস্থ্য (1150651 116510) ) 

নীরোগ, স্থস্থ, বলশালী এবং কর্ণক্ষম ব্যক্তিকে আমরা দৈহিক স্াস্থোর 
অধিকারী বলতে পাৰি। সেইরূপ স্স্থ মন, মানসিক রোগ বা বিকৃতি শুন্ত, 
বলিষ্ঠ মনের অধিকারীকে বলব মানসিক স্বাস্থোর অধিকারী ব্যক্তি। যেহেতু 
মনকে পরিবেশের সহিত প্রতিযৌজন (815882)908) করতে হয় সেইজন 
মানসিক স্বাস্থ্া বলতে সমাজের ঈক্ষে ব্যক্তির গ্রতিযোজন ক্ষমতাকে বোবায়। 
মানসিক স্থাস্থাবান ব্যক্তি অতি সহজে বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে সমাজ; 
সংসারের অমন্তার সন্মুধীন হয় এবং সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজনে সক্ষম হয়। 
অতএব মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা! বুঝব রোগহীন, বিক্কতিহীন মন এবং 
নুস্থ মন যে মন সহজে বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে; বাস্তব থেকে দরে 

পলায়ন করে না এবং পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজন করতে পারে। 

মানুষকে প্রতিনিয়ত মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তার 
আচরণ স্বাতারিক এবং স্ুসামপরন্তপূর্ণ হওয়া দরকার | এইজন্য মানসিক স্বাস্থ্য” 
কখনও নিদ্ধি্ট অবস্থা বোঝায় না । ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের 

আচরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হয় । মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা! নিদর্শন কর! 
যেতে পারে এইভাবে। মানসিক দ্বাস্থ্য হল ব্যক্তির নিজের প্রতি ও সমাজের 

প্রতি সবচেয়ে সন্তোষজনক, আনন্দপূর্ণ ও সমাজের উপযুক্ত ব্যবহার এবং 
বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হওয়া ও তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা। 

সম্পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য হজে লাভ কর] যায় না, তাঁকে অঞ্জন করতে হয়। 

মানপিক স্বাস্থ সর্বদাই প্রগতিশীল। ইহা বাক্তিগত ও সামাঞ্জিক ব্যবহারের 

প্রতি গ্রতিহবন্বিতা মূলক আহ্বান । 
নিজেকে বোঝ! এবং সমাজের যাদের সংম্পর্শে ব্যক্তি আসে তাদ্নেনকে 

বোঝার প্রয়োজন আছে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত। জীবনের প্রতি বিশেষ 

দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব এর অন্তভূ্ত। 
১৭ 
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মানুষের আবেগময় জীবনই সবচেয়ে বেশী সমস্যার টি করে। ষানলিক 
স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষষত। থাকে । 

একজন সুস্থ মস্তিফ ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সুস্থ ও শ্বাভাবিক আচরণ করবে। 

নিজের আবেগকে নিয়স্ণাধীনে রাখবে, নৃতন কিছু করার জন্র তার আগ্রহ 
থাকবে, নিজের কাজে আনন্দ থাকবে । সে সর্বদা প্রকল্প চিত্ত থাকবে। সুস্থ 

মন্তিফ ব্যক্তি সমাজের সকলের সঙ্গে মেলামেশ! করতে পারে; এবং অন্তেনর 

সঙ্গে একজে কাজ করতে পারে। তার মধ্যে মানসিক সাম্য থাকবে; 

চিন্তাশভ্তির মধ্যে তার স্থিতিশীলতা থাকবে । এক কথায় যে ব্যক্তি পরিবেশের 

সঙ্গে সুষ্ঠ, প্রতিযোজন করতে পারে সেই মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। 

অপপ্রতিযোজন ( 11518915862092 ) 

শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত ব্যক্তি ব্যর্থতা, হতাশা প্রভৃতি অতৃপ্থিকর 

অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। বাস্তবের সহিত শিশুর অতৃপ্ত বাসনার দ্বন্দ 
(000206) উপস্থিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর বাসনার বৃদ্ধি হয়। 

পৃথিবীতে নব বাসনা পূর্ণ হয় না অতএব ব্যক্তিকে হয় বাসনার অপূর্ণতাকে 
ত্বীকার কৰে নিতে হয়; নতুবা অন্য কোন বাসনা চরিতার্থতার জন্ত চেষ্টা 

করতে হয়। অপূর্ণ বাসনার জন্তে বাক্তির মনে ছন্দ আসে। 

বাল্যকালেই শিশুর মনে নীতিবোধ আসে এবং লীতি-বোধ থেকে তার মনে 

আদর্শ চত্রিত্রের একটি ধারণ! হয় এবং এর জন্য স্বাভাবিক মনের বাঁসনার সঙ্গে 
তার নৈতিক আদর্শের বিরোধ আসে । এর জন্য সে মানসিক ছন্দে আক্রান্ত 

হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বন্দ ক্ষতিকর নয়, কারণ সামাজিক নীতির অহুমরণ 

করে ছন্দের অবসান হয এবং উত্তেজনার প্রশমন হম়্। কিন্ত অনেক সময় ব্যক্তি 

হন্বকে অবদমিত করবার চেষ্টা করে। অব্দমন মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে 

ক্ষতিকর । ত্বন্বের আবির্ভীবে ষনে উত্তেজন]! (69280) ) আমে এবং উত্তেজনা 

প্রশমনের জন্য ব্যক্তি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে এবং অনভিপ্রেত 

ব্যবহারের ব্যয় করে। 

দ্বদ্বেরে অবসানের জন্য ব্যক্তি বিবিধ উপায়ে প্রতিযোজ্নের 
(90198060090) চেষ্টা করে। মানসিক স্বাস্থারক্ষার জন্ত বাস্তব জীবন 
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থেকে পলায়ন গ্রভৃতির থেকে বাস্তবের সক্ে প্রতিযোজনের এই উপায়গুলি 
শ্রে্ন। নিয়ে বিভিন্ন গ্রকার গ্রতিযোজনের উল্লেখ করা হল। 

ক্ষতিপূরণ ( 0000057985100 ) :-ব্যক্তি নিজের দৈহিক বা মাননিক 
অপূর্ণতা বা অভাব স্বীকার করতে চায় না। অত্যন্ত ছুর্ধল লোক নিজেকে 

শক্তিমান গ্রতিপন্ন করার জগ্যও দেহ-গঠনের জন্ত গ্রাণপনে পরিশ্রম করে এবং 

হয়ত একজন শক্তিমান পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। 
তোতলা অনেক যত্বসহকারে চেষ্টা করে তার তোতলামি দূর করতে এবং 

কালে নিজ চেষ্টায় হয়ত একজন শ্রেষ্ট বক্ত! পে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যক্তি 

নিয়লিখিত বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিপূরণ করে। 
€১) যৌক্তিকরণ ( 08961070851$89000 ) £-"অনেক সময় বাক্তি 

নিজের কোন আচরণের কারণ নির্দেশ করে কিন্তু কারণটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। 
ব্যক্তি নিজে কিন্তু জানে না যে সে মিথ্যা বলেছে। যেষনযে মেয়ে বলে সে 

নাচঘরে যাবে না কারণ সে নাচতে ভালবাসে না বাস্তবে তার মনে ভয় থাকে 

যদি তাকে কেউ নাচবার জন্য ন৷ ডাকে । 

(২) দিবাস্বপ্র (1085 70798101708 ) :--অনেক সঙয় সাধারণ মানুষ 
কল্পনায় সার্থকতার আনন্দ উপভোগ করে। দিবাম্বপ্ন ব্যক্তির পক্ষে খুবই 

ক্ষতিকর হয়, কারণ বাক্তি হ্বপ্পের মধ্যে বাস্তব জগত থেকে পলায়ন করে। 

যে ব্যক্তি বাস্তবে বারবার ব্যর্থতার সন্মুখীন হয়েছে সে দিবান্বপ্রে সার্থকতার 

কল্পনা! করে আনন্দ পায় । 
অক্ষমতার মধ্যে প্রতিযোজন (40956509226 00081) 91958011165) 

হিষিরিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি প্রতিযোজন করে। কোন দৈহিক অক্ষমতা নেই 
তবুও ব্যক্তি হিষ্টিরিয়! রোগে আক্রাপ্ত হয় এবং বাস্তব জগত থেকে পলায়ন 
কবে। অন্ধত্ব, পদ্গুত্ব, প্রভৃতি দেখ! যায়। আতব্রীস্ত ব্যক্তি সত্যই রোগের 
যন্ত্রণায় তোগে, যদিও মে জানে না তার অক্ষমতা! মানপিক, দৈহিক নয়। 
শিশু যদি দেখে অস্থস্থ হলে বিদ্যালয় অথবা! গৃহের অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান 

হবে তাহলে সে রোগের আশ্রয় নেবে। 
বিকল্প আচরণ (1)18%9970978 ) :-ব্যক্তি উদ্দেপ্ত বা লক্ষ পরিবপ্তি্ত 

করে যেমন অফিসের উপরগুগ্লালার ওপর রাগ হয়েছে, বাড়ী ফিরে শ্রীকে 

বকলাষ। 
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(৪) প্রক্ষেপ (:০019০600. ) £-নিজের ফোষ অনেক সময় আমরা 
ক্ন্ের প্রতি আরোপ করি । যেমন কাচের বাসন তেকে ফেলে যে রেখেছে 

তার পর দোষ চাঁপাই । 
(৫) অভেদীকরণ (0.390515০88000) £-_-অন্তের অভিজ্ঞতাকে নিজের 

অভিজ্ঞত1 বলে অনেক লমক়্ ব্যক্তি বর্ণনা করে। 

€৬) প্রত্যাবর্তন :-_ (75982958100. ) £--বয়স্ক ব্যক্তি অনেক সময় 

শিশুজুলভ আচরণ করে। 

€৭) নেতিবাচক (888/51920 ) :--ব্যক্তি আদেশ বা অনুরোধের 
বিরূদ্ধে যায় এবং নিষিদ্ধ কাজ করে। 

(৮) অবদমন ( ১907988800, ) :-ব্যক্তি অবদমনের দ্বার অতৃপ্তিকর 
অভিজ্ঞত] বিশ্বৃত হয় এবং এইভাবে দুশ্টিস্তা মুক্ত হয়। 

€৯) উদ্বেগ ও ভয় (2589 50৭ 0০৮1% ):--বাস্তবে ভয়ের 

কারণ বা উদ্বেগের কারণ ন! থাকলেও ব্যক্তি বা আতঙ্কে আক্রাস্ত হয় এবং 

উদ্বেগ ও উৎকণায় অধীর হয়। 

অপপ্রতিযোজন তিন প্রকারে সাধিত হয় (4887:955159 73817851002) 

(১) আক্রমণাত্বক আচরণ £--ঝগড়া, চুরি করা, বিস্ভালয় থেকে 
পলায়ন, অবাধ্যতা, অগ্রাহ করা, ওদ্বত্য, প্রভৃতি আক্রমণাত্মক অপপ্রাতি- 

ঘোজন। 

(২) প্রত্যাহার ( 10001591) £--লজ্জা, ভয়, দ্বিবাত্বপ্র, 

অসামাজিকতা, গোপনতা! প্রিয়তা প্রভৃতির ছার! ব্যক্তি বাস্তব জগত থেকে 

নিজেকে সরিয়ে রাখে । 
(৩) নাযুদৌর্বল্য (92০0৪ 13819169) £--নখ কামড়ান, আঙ্গুল চোষ!, 

অস্থিরভাবে গমন, পেশীর আক্ষেপ (198) প্রভৃতি দ্দীমুদূর্বলতাজনিত 

আচরণ । 

অপ্রতিযষোজনের কারণ (10109 08089 ০৫ 1208180)88600906 ) ১০৮ 

সমশ্তামূলক আচরণ বন্ধ গ্রকার। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমন্যামূলক আচরণের 
পার্থক্য থবেখ! ঘায়। শিল্ড ছোট ভাইএর প্রতি ঈর্ধাবশতঃ নানাভাবে মায়ের 
মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। শিশু দেখে যা তাঁকে খাওয়াতে ভালবাসেন 



মানসিক খ্বাস্থা ২৬$ 

অতএব শিশু খাওয়ার সময় নান লমন্তা হরি কবে। সে হয়ত দেখে ভয় 
পেলে মা আদর করে। এরপর থেকে সে নান! আতঙ্কে ভোগে । সমন্যামূলক 

আচরণ হল অপপ্রতিযোজনের লক্ষণ। সমস্টামূলক আচরণের বিভিরতার জন্য 
অপপ্রতিধোজনের কারণও বু। গৃছের অবস্থা, প্রতিবেশীর গুণাগুণ, পিতা- 

মাতার সঙ্গে শিশুর সনবন্ধ, বিদ্যালয়ের সহিত শিশুর সম্বদ্ধ শিশুর দৈহিক স্বাস্থ, 
তার মানিক প্রকতি,প্রতিযোজনে শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যক্তির জপপ্রতিযোজন 
নির্ভর করে। নানা পরীক্ষা করে দ্বেখা গেছে ভগ্র সংসার, দারিপ্র্য প্রভৃতির 
কোনটাই অপপ্রতিযোজনের কারণ নয়। ফ্রান্সিস ও ফিলমোর দেখিয়েছেন যে 

শিশুর প্রতি পিতামাতার ব্যবহার এবং পিতামাতার নিজের প্রতিযোজ্গন 

শিশুর প্রতিযোজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । শিশ্তর প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর 
অপযোজনের জন্য দায়ী । 

অতৃপ্ত বাসনা, বার্থতা নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতির জন্য শিশু অপপ্রতিযোজন 

করে। অপরাধবোধ, লজ্জা প্রভৃতির জন্যও শিশু মনে অপপ্রতিযোজনতা দেখা 

দিতে পারে। | 
মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দান (00260056025 ০: 14970891 

[58899 ) ১৯৯৮ সালে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল । 

অপপ্রতিযোজনের প্রথমের দ্রিকের লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করে মানসিক স্থাস্থা 

বিজ্ঞান মানসিক বিকৃতির হাত থেকে বহু বাক্তিকে রক্ষা করেছে। শিশুদের 

স্স্থ শিক্ষাদনের ছার] পিতামাতা ও শিক্ষক কিভাবে অপপ্রতিষোজনের হাত 
থেকে রক্ষা করতে পারে ত৷ বলে দেয় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। মানসিক 

্বাস্থা বিজ্ঞান বলে যে সমস্তামূলক আচরণকে টৈজ্ঞানিক উপায়ে জেনে নিতে 
হবে এবং অপপ্রতিযোজনশীল ব্যক্তির প্রতি সহান্ভৃতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে; 

তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সর্বদিক থেকে 

জানতে হবে। শিশু ও প্রাপ্ধবয়স্কের আবেগ মূলক প্রয়োজনগুলিকে জানতে 

হবে। ব্যক্তির ছুটি আবেগমূলক আঁচরণ হল নিরাপত্বার প্রয়োজন ও 
কাধ্যসাধনের প্রয়োজন । 

নিরাপতার প্রয়োজন (99. 10: 99০01165 ) £_-শিশু ভাবতে চায় 

যে তার প্রয়োজন আছে। সে অনুভব করতে চায় ষে এ পৃথিবীতে সে কোন 
একটি স্বান-অধিকার করে আছে, কোন ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজন আছে। 



২৬২ মনোবিজ্ঞান 

পিতামাতার ভালবাদায় শিশুর এই প্রয়োজন পরিতৃত্ধ হয়। যে খির্ঠ 
পিতামাতার দেহ ভালবাস! পায় না তার! বেশীর ভাগই লমাজের সঙ্গে আবেগজ 

প্রতিযোজনে অক্ষম হয়। পিতামাতার মধ্যে নঙ্কতি থাকলে শিশুর আবেগ 

শান্ত ও ত্বাভাবিক থাকে । অনেক পরিবারে শিশুর সম্পর্কে পিতামাতার মধ্যে 

মতের অনৈক্য দ্বেখা যায়, এবং অন্তানের স্েছের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে 

প্রতিষ্বন্বিতা উপস্থিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিশু নিরাপত্তার অভাব বোধ করে 

এবং তার মানিক স্বাস্থা হ্ুন্ন হয়। পিতামাতার মৃত্যু, পিতামাতার কলহ- 

পরায়ণতা প্রভৃতি শিশ্জ মনে নিরাপত্তার অভাবের হৃষি করে। সৎমায়ের 

অনুশাসন, আতীয় স্বজন অথব। অপরিচিত স্থানে লালিত হলে শিশু নিরাপত্া 

" হীনতা অনুভব করে। 

ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন হলেও শিল্তর মনে নিবরাপত্বার অভাব দেখা! 

দ্বেয়। খেলার সাথী, বিষ্ভাঁলয়, বিদ্যালয়ের বন্ধু, প্রতিবেশীর ঘন ঘন পরিবর্তনে 

শিল্ত প্রতিযোজনে অক্ষম হয়ে পড়ে । 

ছোট ভাই বোনের জন্ম হলে শিশ্ত নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। প্রথম 

সম্ভানের প্রতি মাতা যে সময় ও মনোযোগ দিতেন, নব্জাত শিশুর জন্য 

এখন তার অনেকখানি দিতে হয়। প্রথম সন্তান নিজেকে অগ্রার্থিত মনে 

করে, সে মনে কৰে মা তাকে আর ভালবাসে না। হারানো ভালোবাগা 

ফিরে পাওয়ার জন্ত মে বহু প্রকারে চেষ্টাকরে এবং অপগ্রতিযোজনের হ্যা 

হয়। পিতামাতার উচিত প্রথম সম্ভানকে নানাভাবে তার ছোট ভাইয়ের 

জন্ত প্রস্তুত করে রাখা, ছোট ভাইটিকে ভালবামতে শেখানে। এবং নিজেদের 

বাবার সম্বন্ধে সচেতন থাক] । 

একদিকে শিশ্ত মনে যেমন নিরাপত্তার বোধ হ্টি করা প্রয়োজন, 

অপরদিকে সেইরূপ পিভামাতাকে দেখতে হবে সন্তানকে যেন অত্যধিক প্েহ- 
বত্বে না লালন করা হয়। যে মাতা শিশুর জন্য অত্যধিক উদ্বেগ পোষণ করে 

এবং শিশুকে অত্যধিক ষত্বে রাখতে চায় সে তার সম্ভানের আবে! বেণী ক্ষতি 

করে। কোন কোন ব্যক্তির আবেগজ বিকাশ হয় না এবং শিশুক্বলভ আচরণ 

করে। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হবার পর নানারকষ মেজাজ দেখায়, অপরে 
সমন্তা সমাধান করে দেবে সেইজন্য অপেক্ষা করে। 

এই সব ব্যক্তির মধ্যে আত্মনির্ভরতা আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির অভাব দেখা 
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দ্বেয়। প্রাপ্ত বমস্কদের জগতে এই সময় মাক্্য প্রতিঘোজনে অক্ষম হয়। 

তারা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিশুকে যেমন স্তপ্ক থেকে বোতল 

ধরান হয়, পরে বোতল থেকে কাপে শিশ্তকে ছধ খাওয়ানো হয়; পরে সে 
নিজেই খেতে শেখে । সেইরূপ প্রত্যেক কাধ্যেই শিশুকে আত্মনির্ভরত! 
শেখাতে হবে। তার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী তাকে প্রত্যেকটি কাজ 
করতে দিতে হবে। তাকে নিজে নিজে স্বান করার চেষ্টা করতে দিতে হবে, 
পোষাক পরতে চেষ্টা করতে দিতে হবে। এরপর সাহীষ্য ছাঁড়াই মে পোষাক 
পরতে পারবে। একটি ঘরে তাকে এক' থাকতে শেখাতে হবে; তারপর 
তাকে রাত্রে আত্মীয় ব! বন্ধুর সঙ্গে রাব্বি যাপন করতে দিতে হবে। ক্যাম্প, 
বোভিং প্রভৃতিতে শিশুকে রাখলে এই শিক্ষা! দেওয়া যায়। শিশু যখন 

বোডিং-এ থাকার সময় বাড়ীর জন্ত মন খারাপ করে, তখন বুঝতে হবে সে 
তার পিতামাতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে। টাকা খরচ করার ব্যাপারেও 

শিশুকে আত্মনির্ভর হতে শেখানো দরকার । যেশিশুর নিজন্ব কোন টাকা- 

পয়সা নেই, সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। শৈশবে ছুএক পয়সা খরচ 

করতে না শিখলে ভবিষ্কতে মে গোলযোগে পড়বে । যে শিশু মায়ের পছন্দমত 

সব সময় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে পরে তার নিজের রুচি বা পছন্দ 
বলতে কিছু থাকে না। 

অতএব শিশ্তর অপপ্রতিযোজনের জন্য সব থেকে দায়ী কে? শিশু যে 
প্রতিযোজনে অক্ষম হয় তার কারণ সে নিজে নয়, তার পিতামাতা । 

কার্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা ( 96৫ £০0: 80173956716 ) ১০ 

শিশুর আর একটি প্রধান প্রয়োজন হ'ল কাধ্যসাধনের প্রয়োজন । সে অন্ৃতব 

করতে চায় যে মেকিছু করতে পারে এবং সেই কাজের কিছু দাম আছে-. 

শিশ্ত তাঁর ক্ষমতান্ুযায়ী কাজ করতে পারে তার মধ্যে থেকে তাকে সস্তষ্ট 

হতে হবে; কাজটি করার পর সে মনে আনন্দ লাভ করবে। জড়ধী বা 

অল্পধী শিল্তরা এইরূপ আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। সে সমবয়সীদের 

সঙ্গে কাজ করে কখনও জয়লাভ করতে পারে না। সে কঠোর পরিশ্রম করে; 
তবুও দেখে অন্তে তার চেয়ে ভালো করতে পারে। সে নিকুৎ্সাহ হয় এবং 

আর চেষ্টা করে না, এমনকি বিরক্তিজনক ব্যবহার করতে শুরু করে। মেধাবী 
ছাত্রের সঙ্গে এই সমস্ত ছেলেদের তুলন। বঙ্জন করে তাকে তার কাজের জন্য 
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উৎসাহ দেওয়া দরকার । অনেক ছেলেমেয়ে হয়ত পড়াশোনা ভালো পাবে 
না কিন্ত গান, কলা, লাছিত্যে বিশেষ দক্ষতা রাখে । কিন্ত দেখ! যায় সমাজে 

তার! তাদের কাজের জন্ত খুব বেশী প্রশংসা! পায় না। অথচ যে ছেলে 
খেলাধুলায় ভাল লে ধশলাভ করে। সমাজে সব কাজের সমান মুলা না থাকার 

জন্ত কোন কোন ব্যক্তি তাদের কাজে অন্যের থেকে বেশী আনন্দলাভ করে। 

চিকিগুসা! (0110198] 2:096082 ) 

যখন প্রতিযোজনে অক্ষম কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়, 

'তখন ছুভাবে চিকিৎসা! চলে। একটিকে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাস 
লংগ্রহ কর! হয়, তার পরিবেশও সমাজের খবর নেওয়] হয় অপরদিকে বাক্তিকে 

নানাভাবে পরীক্ষা কর] হয়। 

(১) সামাজিক ইতিহাস (900181 9886 179601৮ ) $-- মনো” 

চিকিৎসকের দ্বার! ব্যক্তির সামীজিক ইতিহাঁন সংগ্রহ করা হয়। এর জন্ত 

ব্যক্তির পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-বন্ধু, ক্লাবের নেতা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে 

মনোচিকিৎসক সাক্ষাৎ (1069715ঘ ) করেন । শিশুর স্বাস্থ্য, বিদ্যালয় এবং 
কাধ্য সম্পাদনের ইতিহাল সংগ্রহ করা হয়। তার বাড়ী, পরিবারের খবর 
লংগ্রহ করতে হয়। 

(২) দৈষ্থিক পরীক্ষ। (121758198] 17580037180) £--একজন অভিজ্ঞ 

চিকিৎসক এরপর ব্যক্তির দৈহিক পরীক্ষা করেন। তার দেহ নীরোগ অথবা 

কোন রোগ আছে কিন! দেখ] হয়। 

(৩) মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা! (95০৮০1081081 0790010861020) 

মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিগত অভিক্ষা প্রয়োগ করে ব্যক্তির বুদ্ধ্ক্ক নির্ণয় করা হয়। 

মনোবিজ্ঞানীর1 একটিমাত্র অভিক্ষা! কখনও প্রয়োগ কবেন না। তারা ভাষা- 
যুলক অভিক্ষার সঙ্গে কতি অভিক্ষাও প্রয়োগ করেন। ব্যক্তির বৃদ্ধান্ধ নির্ণয় 
করে দেখা হয় তার অপপ্রতিযোজন বুদ্ধির অভাবের জন্য কিনা ! 

(৪) সাক্ষাৎকার (170697519ম) :--রোগীর সঙ্গে এরপর মনোচিকিৎসক 

€(55০5155256) সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে সৌহারদ্য (82০6) 
্াপন করেন। তারপর তিনি আন্তে আস্তে রোগীর মনের খবর জেনে নিতে 

চৈষ্টা করেন। একবারের সাক্ষাতে ইহা সম্ভব হয় না, বহু সাক্ষাৎকারের পর 
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ববোগী যখন বুঝতে পারে--একজন তার কথা শুনতে আগ্রহী, এবং তার কখাব 

মূল্য আছে তখনই দে মন খুলে কথা বলে। 
(৫) বিশেবজ্ঞদের সভা! (9657 ০00166069 ) :-_চিকিৎলা কেন্দ্রের 

প্রত্যেক বিশেষজই তাদের নিজ নিজ দৃঠিতঙ্ষি অনুসারে রোগীকে পরীক্ষা 
করেন, ইতিহাস লংগ্রহ করেন। এইজন্ত বিশেষুজগণ মিলিত হয়ে 

আলোচনা করেন এবং তাদের দৃষ্টিতঙ্তি বিনিযয় করে একটি দিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়ে রোগ নির্ণন্ন করেন। তারা এইভাবে মাঝে মাঁঝে মিলিত হয়ে চিকিৎসা! 
পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বদ্বেও আলোচনা করেন। 

(00097800010 7:0080:029 ) £--অপপ্রতিযোজন দূর করার জন্ত পরি- 

ৰেশের পরিবর্তন করা দরকার । পরিবেশের মধ্যে পিতামাতা! ও শিক্ষকেরই 
মনোভাবের পরিবর্তনের প্রয়োজন বেশী। পিতার অপপ্রতিযোজন সম্ভানে 

বিত হয়ে থাকলে পিতারও চিকিৎসার দরকার । শিশুর মানসিক শক্তিকে 

পিতার মেনে নেওয় উচিত। যে শিশু বুদ্ধির অভাবে অপপ্রতিযোজন করে, 
পিতার উচিত নয় তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা কর]। 

উশধূ পিতামাতা নয় সম্ভানের নিজের সম্বন্ধে দৃ্টিভঙ্ষিরও পরিবর্তন দরকার । 
সমন্তামলক আচরণ (7985100 170019009 ) :- বিদ্যালয়ে 

শিক্ষককে নান] সমস্তার সন্মুখীন হতে হয়। সব শিশু সেখানে স্বাভাবিক 

আচরণ করে না। বিভিন্ন শিশুর ব্যবহারে বিভিন্ন সমস্তা দেখ! দেয়। সমস্যা 

মূলক এই লব শিশুকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) অনগ্রসর শিশু 
(৯০190 2)11076) ), (২) সমস্তামূলক শিশু (12201019720 017110190 ) 

(৩) অপরাধপ্রবণ শিশু (10913005906 01:110767) )। 

অনগ্রসর শিশু (39০18: ০110762) ) £--অনেক সময় দেখা যায় 

বিদ্ভালয়ে অনেক শিশ্ত লেখাপড়া আদৌ করে না; এবং পড়াশোনায় মন না 
থাকায় ক্লাসে গোলমাল ইত্যাদি নানারূপ অবাঞ্ছিত আচরণ করে। সাধারণতঃ 

দেখা যায় বুদ্ধির অভাব এই অনগ্রসরতার কারণ। কিন্তু বুদ্ধির অভাব 
ছাড়াও অনগ্রসরত দেখা! যায়। পারিবারিক কারণ, দৈহিক অবুস্থতা ইত্যাদি 
নানা কারণে শিশু পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকতে পারে। 

সমন্যামুলক শিশু (76:0190 01310:50 ) :--এই সব শিশু ঘে সব 

সময় পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে তা নয়। কিন্তু এদের আচরণের যধো 
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স্থাতাবিকত দৃ্ট হয়। শিশু বিদ্যালক্স থেকে পালিয়ে যায়, সহপাঠীদের 
খাতা, বই প্পসা চুরি করে, অযথা মিথ কথা বলে, শিক্ষকের মৃথে মুখে উত্তর 
দেয়; অবাধ্য হয়) একখয়েমি দেখায় ; উদ্ধত! প্রদর্শন করে ইত্যাদি । 

নি়শ্রেণী, মধ্যবিস্তশ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণী থেকে এক হাজার শিশুকে পরীক্ষা 
করে দ্বেখা গেছে তাদের মধ্যে ১* জন মানদিক অভাবগ্রস্থ, ২৭ থেকে ৩০ 
জন স্বাভাবিক বুদ্ধির কাছাকাছি, ১৫*--২০* কিছুটা অনগ্রসর, পড়াশোনায় 

পেছিয়ে আছে। দশ থেকে তিরিশ জনের আচরণে সমশ্তা দেখা দেয়, যেমন 

গ্রবঞ্চনা, আবেগমূলক অস্থিরতা, নির্ভরতা শৃহ্যতা বা! স্বাধীনচেতা, অমনোযোগ, 
বিজ্রোহছ, একগুয়েমি, ফিসফিস করে গল্প করা, ঈর্ষা, সন্দেহ প্রবণতা, ভীতি, 
ভীরুতা, নিষ্্রতা, মিথ্যা ভাষণ, কলহ্প্রবণতা, বিছ্যালয় থেকে পলায়ন, 
অশিষ্টত| প্রভৃতি । ১* থেকে ২০ জন ন্নায়ুদৌর্বলো আক্রান্ত £ পঞ্চাশ ব1 

আরও কিছু বেশী জনের বাচনভঙ্গীতে ক্রটি দেখা যায়। তিনশ থেকে 
পাঁচশ ছেলেমেয়ের মধ্যে আবেগমূলক ও ব্যক্তিত্বমূলক সমস্যা দেখা যায় যেমন 
ভয়, আতঙ্ক, ভীরুতা, নিরাপত্বাবৌধহীনতা, আবেগমূলকছন্ব, সন্দেহ, অপরাধ 
বোধ, অযোগ্যতাঁ, বার্থতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অবদমন, পশ্চাদমুখখীতা, নিষ্্রতা 
প্রভৃতি । 

আবার দেহগত দুর্বলতার জন্তও অনেক সময় শিশু অস্বাভাবিক আচরণ 

করে। উপরের এক হাজার শিশুর মধ্যে ৩০--৪০ জন রক্তহীনতা এবং 
স্বাভাবিক পুষ্টির অভাবজনিত ছূর্ধলতারোগে ভোগে, পনর জন বধির এবং 
বনু শিশুর দৃষ্টি শক্তির ক্রটি ছুর্ববলতা' প্রভৃতি দ্বেখা যায়। 

কিন্তু স্তধু মানপিক ও দৈহিক হূর্বলতা নয়, প্রতিভাবান শিশুরাও সমস্তার 
সৃষ্টি করে। 

সমস্যামূলক আচরণের কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ কর! 
যায় ।-(১) দৈহিক ক্রটি, (২) মানসিক ক্রটি আবেগগত ক্রটি (৩) পরিবেশ 
বা সমাজের ত্রুটি । 

বিদ্যালয় ও পরিবারকে নিয়েই শিশ্তর বুহতম সমাজ । বিগ্ভালয়ে শিশু 

ঠিক মত উপযোজন করতে পারে না, শিক্ষকের পড়া! শুনতে ভালে! লাগে না। 
পরীক্ষা পুরস্কার, শাস্তি সমালোচনা, ক্লাসে উঠতে ন1 পারা প্রভৃতি নানাকারণে 

শিশু সমস্তামূলক আচরণ করে। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে ব্যর্থ শিশু, পুরস্কার 
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প্রশংসা বঞ্চিত শিশু সব লমন্প শিক্ষক অথবা ভাঁলো ছেলেদের সমালোচনা 
ও বিদ্রপের সম্মুধীর হন। এই সব কারণে শিশুমন পীড়িত হয় এবং অনুভূতি 
প্রবণ হুয়। তার্দের মনে অসন্তোষ, নৈরাশ্ঠ, তীরুতা, হীনমন্ততা, আত্ম- 
বিশ্বাসের অভাব, নিকত্সাহ, ঘ্বণা, ক্রোধ প্রভৃতি দেখা দেয়। এইসব 

মানসিক নৈরাশ্ঠ, অসন্তোষ প্রভৃতির পীড়া থেকে মুক্তি লাভের জন্য শিশুও 
অনেক সময় নানাভাবে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিযোজনের চেষ্টা করে। যেমন 

চতুর ছলনাপূর্ণ ব্যবহার (70588:590989 ), প্রবঞ্চনা, যুক্তীকরণ, অন্তের 

ওপর দোষারোপ, অপরের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর! প্রভৃতি । 
অতএব দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ে প্রতিযোজনে অক্ষম শিশু শিক্ষকের কাছে 

পিতামাতার কাছে এবং শেষে সমাজের কাছে সমন্যার সৃষ্টি করে। এই সব 

শিশুই বড হলে চোর, ডাকাত প্রভৃতিতে পরিব্িত হয় এবং নানা ভাবে সমাজ- 
বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। 

শিশুর সমন্যামূলক আচরণের প্রতিকার (১92099198 ০৫ 77010192) 

10920851000 0৫ 017119:9) :--(১) সহাহুভূতি পৃ ব্যবহার :-ব্ছ্যামন্দিরে 

এবং গৃহে সর্বত্রই শিশুর অধিকার আছে সহান্ভৃতিপূর্ণ ব্যবহার লাভ করবার । 

প্রত্যেক শিশুকে বুঝে, তার ক্ষমতা জেনে নিয়ে শিক্ষকের অগ্রসর হওয়া 
উচিত | 

(২) অস্বাভাবিক শিশুদেরও স্বাভাবিক শিশুদের ন্যায় সমান 
অধিকার আছে £-_-অস্বাভাবিক শিশুদের অধিকার হয়ত আরে বেশী, 
কারণ শ্বাভাবিক শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিলেও তাদের সুস্থ 

পরিবদ্ধন সম্ভব। কিন্তু অস্বাভাবিক শিশুদের দিকে মনোযোগ দেওয়া 

প্রয়োজনীয়তা অধিক । 

(৩) শিক্ষকের যোগ্যতা :£__শিক্ষককে এই সব শিশুর সুস্থ পরিবর্ধনের 

জন্য চেষ্টা করতে হবে। শুধু বিষয় শিক্ষাদান করলেই হবে না, শিশুর চন্বিত্র 
ও ব্যক্তিত্বকে বুঝাতে হুষে। বিষয় শিক্ষাদান অপেক্ষাও শিক্ষকের বেশী 
প্রয়োজন শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া । প্রত্যেক শিক্ষককে 
জানতে হবে শিশু কেন অপপ্রতিযোজন করে, মানপিক স্বাস্থ কি, শিশ্তর বর্ধন 

হয় কিভাবে । অক্ষম শিশুদের মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি 

তাবু জানা থাকবে। 
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(৪) অত্যধিক অস্বাভাবিক শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা! 8 শুধু সহরে লয়, দেশের পর্ববজ্র বিশেষ শিক্ষাদানের জন্ত ব্যবস্থা করতে 
হুবে। অস্বাভাবিক শিশুরা! এই সব বিষ্ভালয়ে পড়বে £ 

(১) মানসিক অভাবপ্রস্থ--যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৩৫--৬৫ এর মধ্যে তাদের জন্য 
বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং হাতে কলমে শিক্ষা! প্রভৃতি 
বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হুবে। 

(২) অনগ্রসর শিশু যাদের বুদ্ধাঙ্ম ৬৫--৮৫। এঘেরও পাঠ্য বিষয়ে 
বৈচিত্র থাকবে এদের ভাষার ক্ষমতাবৃদ্ধির দ্রিকে বেদী নজর দিতে হবে। 

(৩) কঠিন সমন্যামুলক শিশু (701550518 7617851002 08998 ) £-_ 

অপপ্রতিযৌজনের কারণ আবিষ্কার ও অপসারণ করলে দেখা যাঁয় বেশীর ভাগ 

শিশুই সম্ভোষজনক বাবহার করে। 

(9) বচনভঙ্গির ক্রটিযুক্ত শিশু (0711:90. ১ ৪0১9901) 
0888068 ) :--তোতলামি, অস্ফুটকথন, ব্যঞুনবর্ণের অপরিস্ফুট উচ্চারণ, 
উচ্চারনের জড়তা, যান্বিক গোলযোগ, কঙ্ম্বয়ের সমশ্যা যেমন কর্কশত্বর, 
অন্গনাঁসিক দ্বর গ্রভৃতির জন্য বিশেষ বাক্ চিকিৎসার দরকার। 

(৫) শ্রবণের ক্রটিযুস্ত ও বধির শিশুঃ__বধির শিশুর জন্য 
অভডিওমিটার ক্কীনিং টেস্টিং (89019779697 80299201706 6998108£ ) করে 

নিয়ে চিকিৎসকের সাহায্যে বধিরতা চিকিৎসা করতে হবে । 

(৬) দৃষ্টির ক্রটিং__ঘে সমস্ত শিশুর দৃষ্টির ক্রটি চশমাতেও সারেন! বা 

যারা চোখের নান! অন্থথে ভূগছে তাদের উজ্জল আলোকিত ঘরে বসতে দিতে 
হয়। বাইরের থেকে আলো! যেন তাদ্দের চোখে না পড়ে; ধুর সবুজ 

বোর্ডের ব্যবস্থ| করতে হবে। বড় অক্ষয়ে ছাঁপা বই; ঘি রং এর কাগজ্জ এবং 

খুব কালো পেন্সিল ভাব! ব্যবহার করবে । 

(০) অন্ধ শিশু (71100 ০7110761 ) :--অন্ধ শিশুদের জন্ত পৃথক 
বিদ্ভায়তন আছে। সেখানে বিশেষ উপায়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রেল 

স্লেটের (:9:81119 ) সাহায্যে তাষের লেখাপড়া শেখানো হব। 
(০:৮:০799019 0899৪ ) £-_ধে সমস্ত শিশুর পেশী, অস্থি ও অবস্থি-গ্স্থি 

'্বাভাবিক ভাবে কাজ করে না তাদের জন্ত বিশেষ ক্লাস আছে যেখানে তাদের 
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চিকিৎন। কর ছয় যেমন পেশীর ব্যায়াম, মর্দন ( 2289889 ) অতি বেগুনি রশি 

€ 21857570156 উজ ) প্রভৃতি প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। 

(৭) যে সমস্ত শিশু ক্স, বক্তহথীনত্ভা-রোগে ভুগছে বা পস্ক অস্থখ থেকে 
উঠে স্ুলে এসেছে তাদের জন্য এমন কক্ষ বেছে নিতে হবে যেখানে যথেষ্ট বিশুদ্ধ 

বাস চলাচল করে। মাঝে মাঝে তাদের পু্টির জন্য খানও বিশ্রাম দিতে হবে। 
তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাসগ্তলি শেখাতে হবে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে 

হবে। 
এইভাবে আমাদের সমাজে যে সব শিশ্ত কোন না কোনদদিক থেকে 

অন্ুস্থ ভাদ্দের সাহায্য করতে হবে। যথেষ্ট যত্তর ও সাহাধ্য পেলে তার! বুঝাৰে 

বিষ্যালয় বা সমাজ কোথাও তারা অবহেলিত নয়, তখনই তাদের মন সুস্থ 

হয়ে গড়ে উঠতে পারবে । 

পিভামাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক ও শিশু মানসিক স্বান্ছ্যে ভার 
প্রভাব (75:90 01110 19156102091)10 800 165 69069 ০00. 1190651 

1792101) 01 009 070110. 

পিতামাতার নেছে ভালবানায়, যত্বে শিশু পালিত হয়। মাবাবার মত্ব 

আদর প্রায় সব শিল্তই লাভ করে। তাই পিতামাতার প্রভাব শিশুর জীবনে 

অপরিসীম । এইজন্য অস্বাভাবিক শিশু চিকিৎসায় মনোচিকিৎসক পিতামাতাকে 

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন । 

শিশুকে লালন করার সময়ে পিতামাতা! জ্ঞাতসারে ভুল শিক্ষা দেন না কিন্ত 
তাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাদের অজ্ঞাতসারেই শিশুকে প্রভাবিত করে। 

মানসিক বিকারগ্রস্থ বা স্বাযু দৌর্বল্যগ্রস্থ পিতামাতার সম্তানও আমু দৌব্বল্যে 
ভোগে । বাবা মার ভয়, সাধুদৌর্বল্য বাব মার পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতি সব 
কিছুই তাদের অজ্ঞাতসারে শিশু গ্রহণ কয়ে। তীদের ব্যবহার অনুকরণ 
করে। পিতামাতার মনে ঘন্্ব থাকলে শিশুর মনেও সেই ন্বের আবির্ভাব 

হয়। মনে কর কোন পিতামাতার মনে সামাজিক হীনমন্ততা আছে, 
শিশুর মনে সেই হীনমন্ততা সঞ্চারিত হবে। শিশু সাধারণত পিতামাতার 

সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে। পিতামাতার ক্ষতিপূরণ (9070755789619) 
জনিত ব্যবহারগুলিরও অনুকরণ করে শিল্তর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। শিশুর 
মনের এই ঘবন্থ থেকে সে পমাজবিরোধী আচরণ করতে পারে। 
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পিশীষাতার় সেহবঞ্চিত শিশু নিরাপতার় অভাব (1559802165) বোধ কমে। 

পূর্ববে এ বিষয়টি আলোচনা কর! হয়েছে । সে যদ্দি মনে করে যেনে অবাঞ্ছিত 

বা! অবহেলিত তাহলে তার মনে নিরাপত্তার অভাবের বোধ জন্মায় । এবং 

শিশু নিজেকে অসহায় মনে করে । এই বোধ থেকে তার মনে মানসিক ঘন্ 

উপস্থিত হয়; তার কাজে আগ্রহ, উৎসাহ চলে যায়। ভয়ে, লজ্জায় নে 
নিজের লক্ষে নিজে মিশে থাকে 3 সমাজে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও স্বাভাবিক আচরণ 

করে না। হীনমন্যতা বোধ করে। 

এই-সব শিশু হয় ভীরু, সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। অতএব 

দেখা ষাচ্ছে পিতামাতার আদর ও ন্নেহপূর্ণ বাবহার শিশুর জীবনে একান্ত 
প্রয়োজন । 

কিন্ত অতিরিক্ত আদর আবার ক্ষতিও করে। অনেক সময় দেখা যায় 

'অতিবিক্ত আদরে শিশু একগু য়ে, জেদী হয়ে পড়ে এবং বখন তখন অহেতুক 
বায়না করে। প্রারধিত বন্ত না পেলে শিশু ক্রুদ্ধ হয়, হাত পা" ছুড়ে, জিনিষপত্র 
ছড়ে ক্রোধ প্রকাশ করে, এমন কি অনেক সময় অহেতুক বায়না করে কাদে। 
এইসব শিশু সাধারণতঃ হিঠ্িরিয়া (75519:39) প্রভৃতি রোৌগ ভোগে । অনেক 
সময় অতিরিক্ত আদরের ফলে শিশু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজনে অক্ষম হয়, 

এবং সমস্যামূলক আচরণ করে। অতএব পিতামাতার অতিরিক্ত আদরও 

শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে ক্ষাতিকর। 

অনেক পিতামাতা শিশ্তকে অতিরিক্ত বক্ষণাবেক্ষণ করেন। শিশুর 

স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না, তার চলায় বলায় প্রত্যেকটি আচরণের পেছনে 
থাকে বাবা মার চোখ । তার শিশুকে কিছুতেই বড় বলে ভাবতে পারেন না 

এবং তারা যে স্বাধীনভাবে কোন কাঁজ করতে পারে শ্বীকার করেন না। 

এই দব শিশু কোনদিনই আত্মনির্তর হতে পায়ে না) বয়নকালে তার 

লমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না। কোনরূপ দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা 
তাদের থাকে না) সার! জীবন অন্তের উপর নির্ভর করে থাকে । শৈশব থেকে 

পিতামাতার শিশুকে যথাসম্ভব তাঁর নিজের কাজ নিজে করতে দেওয়া ও 

বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ভাব ক্ষমতা অস্থ্যায়ী ছোটখাট দাযিত্বপূর্ণ ছু-একটি কাজ 
দেওকা দরকার। এই নব কাজ করতে সক্ষম হলে শিশ্ত মনে আত্মবিশ্বান 
"আনবে এবং ভবিষ্যতে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে । 
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পিতামাতার কড়া শাসনও শিশুর পক্ষে শুভ নয়। শিশুকে দ্বোষ-ক্রটির 

জন্ত অতিরিক্ত শাসন করলে শিশুর যধ্যে ছুরকম আচরণ দেখ! যায়। হয় 

এই সব শিশু অপপ্রতিযোজন করবে নতুবা বিক্রোহছ করবে। বিশেষ কবে 
বয়োঃসন্ধিকালে পিতামাতার অন্থশাসন, বকুনি প্রভৃতি শিশুকে বিদ্রোহী কনে 
তুলতে পাবে। এই সব বিস্রোহী শিশু তখন সমাজবিরোধী আচরণ করে। যে 
শিশু পিতামাতার শাসনের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ করতে পারে না, সে নিজের মধ্যে 
নিজেকে সঙ্কৃচিত করে ফেলে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পরে হীনমন্তত৷ 
প্রভৃতি রোগে ভোগে । 

শিশুর নিরাপত্তা বোধের জন্য পিতামাতার মধ্যে সন্ভাব থাকা দরকার । 

পিতামাতার মধ্যে কলহ লেগে থাকলে সাধারণতঃ শিশু একপাশে দরে যায় 

এবং অসহায় বোধ করে । 

শিশু অত্যন্ত বেশী অন্করণ প্রিয়। পিতামাতার আচরণ পিতামাতার 

নিজেরও অজ্ঞাতপারে সে অনুকরণ করে থাঁকে। পিতামাতা যদ্দি পরম্পর 

বিরোধী আচরণ করেন, তাহলে সেগুলি শিশুর মনেও ছন্দের তৃষ্টি করে। 

পিতামাতা! শিক্ষা দিচ্ছেন মিথ্যা কথ! বোল ন। অথচ শিশু দেখে তারা নিজের! 

মিথ্যা আচরণ করছেন। পিতাষাতার জীবনযাত্রা প্রণালী, তাঁদের অভ্যাস, 

আচরণ প্রত্যেকটি শিশু অন্গসরণ করে। পিতামাতার স্থু-অভ্যাস না থাকলে 
শিশু স্ু-অভ্যাস গঠন করতে পারে না। 

শিশুর মনে বহু প্রকার চাহিদা! থাকে । সম্ভাব্য প্রার্থিত বন্ধ তাকে না 

দিলে তার মনে অপূর্ণতাঁর ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়। অনেক মা শিশুর খেলনাটি 
প্যস্ত কেড়ে নিয়ে আলমারীতে সাজিয়ে রাখেন। এরূপ বঞ্চনা শিশুকে 

আঘাত করে। অগপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ শিশু নিজের মধ্যে সহা কবে এবং অন্যভাবে 

বাসনা চত্রিতার্থ করার চেষ্টা করে| দিবান্বপ্লে, স্বপ্রে, ভাববিলাসে কক্পনাক্স 
শিশু এইসব প্রীর্থিত বন্ধ লাভ করে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করে এবং পরে দেখা 

যায় তারা স্বাভাবিক ও সুস্থ আচরণ করতে পারে না। 

পিতামাতার মনে কোন অহেতুক ভয় বা আতঙ্ক থাকলে শিশুর যনেও 

তা সঞ্চারিত হয়। পিতামাতার আায়ূ-দৌর্ধল্য, মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতি থাকলে 
শিশতরও এঁ সমস্ত রোগ হয়। 

গৃহের শৃঙ্ধল। শিশুর চরিত্র গঠনে অপরিসীম প্রভার বিস্তার করে। গৃহের 
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শৃঙ্খল ঘদি কঠোর হয় তাহলে শিশুর আচরণে অপসঙ্গতি দেখ! যায় জাবার থে 

গৃহে শৃঙ্খলা আদৌ! নেই, নে গৃহের শিশুও সুস্থ স্বাভাবিক আচরণ কৰে 
না। অতিরিক্ত ন্বাধীনতা তাদের স্থপথে পরিচালিত করতে পাবে না, 

তাদের ব্যবহার এইজন্য অস্বাভাবিক হয়। 
আবার অনিয়মিত শ্ঙ্খল (519 ৫1501001876) শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর । 

অনেক সময় পিতামাতা কঠোর মনোভাব নিয়ে শিল্তকে শানন করেন, পরে 

আবার তারাই শিশুর শৃঙ্খল! তঙ্গকারী আচরণের প্রতি উদদাদীন থাকেন। 

ফলে শিশুর মানসিক স্থিরত] নষ্ট হয় এবং তার আবেগে ছন্দ উপস্থিত হস্ব। 

একই ব্যবহারে কখনও শাসন আবার কখনও আদর শিশু ঠিক বুঝতে পারে 
না, এবং তাবু মানপিক চিন্তা বিপর্যস্ত হয়। 

প্রাক বিস্ভালয়ের শিশুদের আচরণের জঅমন্যা। (7961951005 
10800197105 ০: 009 72:9:801)0০] ০1210 ) 

বিস্ভালয়ে প্রবেশের পূর্বে শিশু অধিকাংশ ক্ষেতে যে সব ডা 
আচরণ করে সেগুলি নিয়ে দেওয়া! হ'ল। 

(১) খাদ্য সমস্যা (£000 01:019]) ) £--খান্ত পছন্দ ও অপছন্দ নিয়ে 

শিশুদের আচরণে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। থান গ্রহণ না করলে শিশ্ত 

দেখে পিতামাতাকে জব্দ করা যায় এবং মা নানাভাবে তাকে খাওয়াতে চেষ্টা 

করে। সাধারণত খাবার না খাওয়া এবং আন্তে খাওয়া শিশ্তর আচরণে 
এই ছুটি সমস্যাই বেশী দেখা যাঁয়। এ ছাড়া আছে খাবার পর বমন-করা ; 
মুখে খাবার নিয়ে ফেলে দেওয়া ইত্যার্দি। শিশুর এই আচরণের কারণ কি? 
শিশু দেখে খাছ্ধ গ্রহণ না করলে একদিকে পিতামাত1 যেমন বিরক্ত হ'ন, 

অপরদিকে তার! আবার খাওয়াবার চেষ্টাও করেন। কারণ শিশুর স্থাস্থা 
সন্বন্ধে তার] সর্ববন্ধা নচেতন। শিশু পিতামাতার এই উদ্বেগটি ধরে ফেলে, 
এবং একদিকে পিতামাতাকে জব কয়া এবং অপরদিকে তাদের মনোযোগ 

আকর্ষণ করার জন্ত সে অনুরূপ আচরণ করে থাকে । 

(২) অহেতুক মেজাজ ও নঞ্র৫ক আচরণ (76009: নাজ তাগ 

800. 13588151920 ) ২--শিশু যখন বোকে যে সে তুদ্ধ হলে প্রার্থিত বন্ধ 
পাবে, তখন সে নানারূপ মেজাজ দ্বেখায় ; কখনও চীৎকার কবে, মাটীতে, 

গড়াগড়ি দেয়, লাখি মারে ইত্যাদি । শিশু লক্ষ্য করে পিতামাতা ভার আচনখে 
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অনেক সময় ক্লাস হয়ে পড়েন এবং শিশুন প্রার্থনা পূরণ করেন। একবার 
জয়লাভ করার পর শিশু বারবার অঙ্করূপ-আচরণ করে। বড় হলে যদিও 
শিশু 'মন্থরূপ আচরণ আর করে লা কিন্ত তার শৈশবের এই আচরণ তার 
ব্যক্তিত্বকে স্থগঠিত হতে দেয় না। 

(৩) যৌন অভ্যাস (995 ৮৪১1৪ ) :--পিতামাতার অসতর্কতা বশত; 
অথব। গ্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখে শিশু নানারপ অঙ্গীল আচরণ করে, 
অঙ্গীল ভাষা ব্যবহার কবে। 

(৪) বুড়ো আন্গুল চোষা অথবা দাত দিয়ে নথ কাটা (09:০৮ 
8220101798 ০0::1981] 01608 ) :--এই অভ্যাস সাধারণতঃ বয়ো! বৃদ্ধির সঙ্গে 

চলে যায় । 

(৫) কলহপরায়ণতা (0988০1009 ) £_-পিতামাতার অত্যধিক 

আদর থেকে শিশ্তর এরূপ অভ্যাপ হয়। অতিরিক্ত আদরে মানুষ হওয়ার জন্ 

শিশু বুঝতে পারে না কেন তার কাজে বাধ! দেওয়া হবে বা কেন সে চাইবে 
তা পাবে না। এর ফলে সে বিদ্যালয়ে অন্ত শিশুদের দমন করতে চায় এবং 

তাদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে পারে না। 

বুদ্ধি ও জমস্যামূলক আচরণ (10511189096 800. 13610851002 

0:0619708 ) £--অতীতে বিদ্যালয়ে ব্র্থতা অথবা শিশুর অসামধস্যপূর্ণ 

আচরণের মূলে বুদ্ধিহীনতা আছে বলে ধরে নেওয়া হত। ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধ 
প্রবণতার প্রধান কারণ বলে মনে করা হত। ১৯২১ সালে বলা হয়েছিল 

যে শতকর! ৯৩ ভাগ শিশুর অপসঙ্গতির কারণ হ'ল ক্ষীণবৃদ্ধি। 
সিরিল বার্ট ( 052] 886) বিশ্বাস করেন যে শতকরা! মাত্র ৮ জন শিশু 

ক্ষীণ বুদ্ধির জন্য অপপ্রতিযোজন করে থাকে । তিনি বললেন যারা জড়ধী 
তারা বুদ্ধির অভাবের জন্ই সমন্তার সি করে না। একজন ভাল মিথ্যাবাদী 
হওয়ার জন্যও যথেষ্ট বুদ্ধির দরকার হয়। অন্ঠান্ত সমস্তামূলক আচরণের জন্যও 
বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। বাড়ী থেকে অথব৷ বিদ্যালয় থেকে পলায়ন কবা 

এবং এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান প্রসৃতি আচরণ করে সাধারণতঃ ক্ষীণবৃদ্ধি 

ছেলেরা । অপর দিকে যে স্মস্ত ছেলের সমস্যামূলক আচরণের মধ্যে শৃঙ্খল] 
থাকে তাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক থাকে । সমন্ামূলক আচরণের মূলে বুদ্ধির অংশ 
খুব সামান্তাই । 

১৮ 



৭৪ খনোবিজান 

খীণবৃদ্ধি সমস্তামূলক আচরণের মুল কারণ বলে যে ধারণ! ছিল তারও 
কাঁরণ ছিল। সন (৪1৪৪০০, ) দেখিয়ে ছিলেন যে বুদ্ধির উপাদানকে 

অনেক সময় আমর! শিশুর সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিশিযে ফেলি । সমাজের 

নিয়শ্রেণীতে বেশীয় ভাগ ক্ষীণবুদ্ধি শি্তর জন্ম হয়) এবং যেহেতু নিয়শ্রেণীতেই 
বেশীর ভাগ অপরাধপ্রবণ শিশু জন্মায় ; লেইজন্ত ধরে নেওয়া হয় যে ক্ষীণবুদ্ধিই 
অপধাঁধ প্রবণতার কারণ । 

(359867029 ( প্রশ্াবলী ) 
1. 86 28 206806 ট 619 ০০909912৮০1 106750%] 7998107) ? 

মানসিক স্বাস্থ বলিতে কি বোঝায়? 
2, 7090 59 049159195600906 2 1086 815 005 98588 ০ 

81891501098009706 01 0101107570 ? 

অপগ্রতিযোজন কাহাকে বলে ? শিশুর অপপ্রতিযোজনের কারণগুলি কি? 

9. 71096 815 605 00100909860] 73819510020 015110190 ? 

শিশুর ক্ষতিপূরণ জনিত ব্যবহার গুলি কি? 
4, 1085 51:5 009 73910851001: :01919109 ০01 013110757 080 

৪25 0009 0908688 7391)8100 (10920 ? 

শিশুর সমন্তামূলক আচরণ বলতে কি বোঝায়? সমস্তামলক আচরণের 

কারণ কি? 

৮. 86 85 00৪ 89208990198 ০1 70:0101900, 13919851002. ০1 

0101107970 ? 

সমশ্যামূলক আচরণের প্রতিকার কি? 
6, 775%:01911) 005 2019 01 10905917099 0৫ 10879069 0001 61092: 

013110797), 

শিশুর উপর পিতামাতার প্রভাব কতখানি বর্ণনা কর । 
গ. 69 81,0৩6 00698 ০০: 

105610108118961005 3019০61020১ 109001)92 181060005 10066118- 

89009 837. 73917951002 0:01970, 20990. ৫0: 980065) ০01101081 

200090026, 

যুক্তিকম্বণ, অগ্তের গপর দোষারোপ, অহেতুকী মেজাজ, বুদ্ধি ও সমস্যা মূলক 

আচরণ, নিরাপত্তার চাহিদা, চিকিৎসা-পদ্ধতি। 



কুমদদম্ণ জঞ্্যান্স 

বুদ্ধির অতিক্ষ! 
বুদ্ধির সংজ্ঞা! ও প্রকৃতি (097016100, 80৫ 08602601001. 

89০০) ;-_বুদ্ধি একটি মৌলিক গুণ এর সংজা! নির্ধীরণ করা খুবই কঠিন। 
কোন কার্ধা সম্পাদন করার লময় আমর! যে শক্তিকে প্রয়োগ করি ভাকেই 
আমর! বলব বুদ্ধি। 

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞ! দিয়েছেন। উডওয়ীর্ঘ, ওয়েল্ম 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ বলেছেন-_বহ্িগরককৃতিতে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব 
হচ্ছে, মেই সমস্যার সমাধানে বুদ্ধি কাজে লাগে। আর একদল মনবিদ 
বললেন বুদ্ধি হল জ্ঞান লাতের ক্ষমতা বা! শিক্ষালাতের ক্ষমতা । ট্টারম্যান 
প্রভৃতির মতে বুদ্ধি হল অমূর্ত (88:50) চিন্তা করবার ক্ষমতা । আবার 
আর একদঙ্গ বললেন আমাদের কাজের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই বুদ্ধি। 
বছ মনোবিজ্ঞানী এইভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, কিন্তু কোন সংজ্ঞাই 
ক্রটিপূর্ণ নয় এক কথায় বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। সেইজন্য বুদ্ধির 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে আমরা বুদ্ধির প্রকৃতি নির্ণয় করব। 

(১) বাহ প্রকৃতির নৃতন সমস্তাগুলির সমাধানের জনক বুদ্ধির গ্রয়োজন 
হয়। অতীতে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধি নৃতন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি 
সাধন করে। 

(২) বুদ্ধি ছল একটি মৌলিক শক্তি যা আমাদের কার্ধ সম্পাদনের সময় 
ধরকার হয়। 

(৩) বুদ্ধির দ্বারাই আমরা অমূর্ত বস্তর চিন্তা করতে পারি। বুদ্ধি কাজে 
লাগাবার সময় আমার্দের সামনে একটি লক্ষ্য বা উদ্দেস্ত থাকে। 

(৪) বুদ্ধি হল বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি ব! চিস্তার মধ্যে সহ্বন্ধ নির্ণয়েন্র ক্ষমতা । 
কোন নমস্তা সমাধানের সময় সেই সমস্তার অন্তর্গত বিডির অংপপ্তলির মধ্যে 
স্বন্ধ নিরূপণ করা প্রয়োজন। বুদ্ধি এই সম্বন্ধ নিরূপণ করে। 

(৫) বুদ্ধি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে লমন্বয় মাঁধন করে। 



২৭৬ মনোবিজ্ঞান 

অতীতে আমরা অতিজতা লাত করেছি, সেই জ্ঞান বা দিনা কাজে 

লাগাবার ক্ষদতাই হ'ল বুদ্ধি। 

(৬) বুদ্ধির জঙ্গে ক্রুত কাজ করার বৰ! চিন্তা করার লম্বন্ধ আছে। যে 

ব্যক্তি ঘত দ্রুত কার্য সম্পাদন করতে পারে ব| মানসিক চিন্তা করতে পারে 

তার বুদ্ধি তত বেশী। 

(৭) বুদ্ধি ক্সাযুতম্ত্রেরে উপর নির্ভর করে এবং নিউরোণের পারস্পরিক 
সামগ্রস্ত সাধন ও সংযোগ সাধনের উপরই ইহা নিররশীল। 

বুদ্ধি সদ্বন্ধে বিভিত্প মতবাদ (1:50:195 ০৫ 75.6511189008 ) 

(১) স্পীয়ারম্যানের ছ্বি-উপাদাঁন তত্ব ( 919987:0081018 ০ 9060 

[0990] ):-স্পীয়রম্যান প্রভৃতি কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির সাধারণ 
সংজ] না দিয়ে বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণে মন দিলেন। স্পীয়ারম্যান বললেন 

বুদ্ধির উপাধান দুইটি-_একটি হল সাধারণ উপাদান ( &906791 ৪1116 ) বা 
(4), অপরটি হল বিশেষ উপাদান (৪৪০1৪ 90111) বা (9)। ম্পীক্ারম্যান 
বুদ্ধির ছুইটি উপাদানের কথা বলেছেন বলে তার তত্বকে বল! হয় দ্বি-উপাদান 
তত্ব। সাধারণ বুদ্ধি সব কাজের জন্য প্রয়োজন হয়, আর বিশেষ বুদ্ধি বিশেষ 
কাজের জন্য দরকার হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে আমার্দের সব কাজ করার 

পময়ই সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং বিশেষ কাজ করার সময় সেই কাজ 
করার জন্য বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয়। যেমন একটি সুচি শিল্প করার সময় 
সাধারণ বুদ্ধি বলে ব্যক্তি স্থির করে কোন সেলাই দিয়ে, কি সুতো দিয়ে করলে 

কাজটি ভাল হবে, বিশেষ বুদ্ধি হ'ল স্থচী শিল্পের বিশেষ জ্ঞানকে কাজে 
লাগানো । অন্ধ কবার সময় সাধারণ বুদ্ধি হ'ল সমন্তাটি বুঝে কিভাবে করতে 
হবে চিন্তা করা ও উপায় আবিষ্কার করার ক্ষমতা, বিশেষ বুদ্ধি বলে ব্যক্তি 

অন্কটি কবে। 

স্পীয়ারম্যানের মতবাদের বহু লমালোচন] হয়েছে । তিনি নিজেও পরে 
স্বীকার করেছিলেন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার সময় সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ 

বুদ্ধি ছাড়াও প্রয়োগ করার জন্ত বুদ্ধির দরকার হয় (£78০81061 £৯০60:)। 
ষে সব ক্ষেত্রে ভাষার দরকার হয়, সেই সব ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমতা, বিশেষ 



বুদ্ধির অভিক্ষা ২৭৭ 

ক্ষমতা ছাড়াও ভাষার ক্ষমতার দরকার হয়। এই গ্রনঙ্ষে থাস্টশেনের মতবাদ 
উল্লেখঘোগ্া । 

থাস্টেনের অভবাদ (707060:5 ০0:107052860286 ) 

অভিক্ষার উপাদান বিশ্লেষণ (099১০: 20515515) করে বললেন বুদ্ধির 

নাতটি উপাদান আছে। কিন্তু উপাদান বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায় তা আগে 

বল! দরকার। মনে কর ৬টি অভিক্ষা নিয়ে একদল ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা 

করা হ'ল। পরীক্ষার ক্কোরগুলির মধ্যে সহপরিবর্থনের মান নির্ণয় করে দেখা 

গেল তিনটি অতিক্ষার মধ্যে সহপরিবর্তনের মান খুব বেশী, এই তিনটিও অন্থ 

তিনটির মধ্যে সহপরিবর্তনের মান খুব কম কিন্তু শেষের তিনটির মধ্যে আবার 
সহপরিবর্তন খুব বেশী। এখন আমরা! সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করে ৬টি 
অভিক্ষাকে দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একে বলে উপাদান বিশ্লেষণ। 

উপাদান বিশ্লেষণ করে এইভাবে অনেকগুলি অভিক্ষাকে কয়েকটি ছোট ছোট 

ভাগে ভাগ করা যায়। : 
বহু মনীষী অভিক্ষার উপাদান বিশ্লেষণে মন দিলেন। আমেরিকা যুক্ত- 

রাষ্টে থাস্টেন এ বিষয়ে বু গবেষণা! করলেন । তিনি প্রায় বারটি অতিক্ষা 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করে সাতটি উপাদান (£৯০৪০: ) পেলেন 
প্রত্যেকটি উপাদান দ্বার! অনেকগুলি সহপরিবর্তনকে বোঝান হল। তাঁর 

সাতটি উপাদানের কথ] নীচে বলা হল £-- 

(১) ভাষার বোধ ( 9:81 001010191)6709102---ড )--শব্দের সংজ্ঞা 

নির্দেশ কর। ও বোঝার ক্ষমত] | 

(২) অবাধ ভাষণ (০:৭7 2090০5--ড৬1)- ভ্রত অবাধ ভাষণ 

বুঝতে পার] অথবা ক্রওয়ার্ড পাজল সমাধান করা৷ (0:08৪0৫0 চ082195)। 
(৩) সংখ্যা (2000৪: ) গাণিতিক সমাহ্যার সমাধানের ক্ষমতা। 

(৪) স্থান (9:0৪০৪--5)--স্থতির থেকে একটি নক্সা আকা অথব! 

পারম্পরিক সম্বন্ধ দর্শনের ক্ষমতা । 
(৫) স্থাতি (146770--14 )- মুখস্থ করা ও পুনকুত্রেক করার ক্ষমতা । 
(৬) উপলব্ধির ক্ষমতা (78:9906591--72 )--বস্তর সমন্তটিকে উপলব্ধি 

করার ক্ষমতা ও বিভিন্ন বন্তর মধ্যে সাদৃষ্ঠ ও পার্থক্য লক্ষ্য করার ক্ষমত1। 



২৭৮ মনোবিজ্ঞান 

(+) .বিচার করা (78598800108--7 ) ₹--সমন্তা নমাধানের জন্য বিভিন্ন 
নিয়ম বা ু ত্র আবিফার করার ক্ষমত।। 

এই উপাদানগুলি আবিষাঁবের সময় থাষ্টেন প্রত্যেকটি উপাদানের 
উপঅভিষ্ষাগুলি চিনে রাখলেন, কারণ তিনি জানতেন কোন অভিক্ষাগুলির 
মধ্যে সহপরিবর্তনের মান বেশী এবং কোনগুলির মধ্যে কম। এর জন্য তিনি 

গ্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি উপাদানের জন্ত অভিক্ষা! প্রত্তত করতে সমর্থ ছলেন। 
তিনি তার উপঅভিক্ষাগুলিকে আবার সাজালেন, এবং প্রত্যেকটি উপাদানের 
অভিক্ষাপ্জলিকে একসঙ্গে রাখলেন। এখন তিনি নৃতন কতগুলি অভিক্ষা 

নিলেন--এগুলিকে বললেন মৌলিক মানসিক ক্ষমতা অভিক্ষা (চঞায 
[06269] 8১1116868 )। থাঁস্টেণন সাতটি উপাদান আবিষ্কার করার পর 

বললেন বুদ্ধি অংশত কতগুলি পৃথক ক্ষমতা দিয়ে তৈরী। কিন্তু এই সাতটি 

উপাদ্দানের মধ্যে সাধারণ ক্ষমতা! কিছু আছে কি? 

থাঁসে্পন মৌলিক মানসিক ক্ষমতা অভিক্ষা! প্রয়োগ করলেন অনেকগুলি 
ছেলেমেয্ের ওপর। এবং সেগুলির সহুপরিবর্তন ( 000:9186100 ) বার 

করলেন। হযদ্দি এই উপাদানের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি কিছু না থাকত তাহলে 
নিশ্চয়ই উপাদানগুলির মধ্যে সহপরিবর্তন থাকত না কিন্ত দেখা গেল 
সহপরিবর্তন আছে। কোথাও কোথাও খুব বেশী। কোথাও ব| মাঝামাঝি | 
এর থেকে বোঝা গেল লাধারণ ক্ষমতা! বলে কিছু আছে এবং থাস্ট নন বললেন 

মৌলিক বুদ্ধির উপাদান হ'ল কতগুলি স্বাধীন মৌলিক উপাদান এবং কতগুলি 
সাধারণ উপাদানের সমটি । 

অতএব বুদ্ধি কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় বুদ্ধি হল কতগুলি বিশেষ 
ক্ষ্নতা ও কিছু সাধারণ ক্ষমতার সমন্বয় । 

বুদ্ধি অভিক্ষ! (17651118697009 79868 ) 

প্রত্যাহিক জীবনে আমরা সাধারণভাবে ব্যক্তির বুদ্ধির স্ঘদ্ধে ধারণা করে 
থাকি বাবা ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াতে চান, তার কারণ তার ধারণা ছেলের 
বুদ্ধি আছে। জনতা রাজনীতিবিদকে ভোট দেয়, কারণ তার ধারণা অমুক 
রাজনীতিবিদ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু বুদ্ধি বা বিশেষ ক্ষমতার এ 

. পরিমাপ হল স্থল পরিমাগ। 



বুদ্ধির অভিন্ষ হণ 

পঞ্চাশ-বাট বৎলর পুর্বে মনোবিষগণ বুদ্ধি পরিমাপের উপায় আঁবিফারে যন 
দেন। শিক্ষাবিদ, দৈনিক নেতা! এবং ব্যবসামীদের ছারা অনুযদ্ধ হয়ে তীয়া 
একাজে হাত দেন। অধুনা বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিমাপের অতিক্ষা আবিদ্বৃত 
হয়েছে। 

বুদ্ধির ব্যক্তিগত অভিক্ষা। 0:917700.81 ঠ98 ০৫ 75)6911189009 ), 

বিদ্ভালয়ে ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রথম বুদ্ধির অভিক্ষা আবিষ্কৃত হয়। 
১৯০৫ খৃঃ ফরাসী মনোব্দি আলফ্রেড বিনে কর্তৃক (41279 34066) 

এই অভিক্ষা প্রকাশিত হয্স। প্যান্রিসের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্থরোধে ৰিনে 
এই অভিক্ষা প্রস্তত করেন। জড়ধী ছাত্র যার! স্থলে গেলে কিছু ফললাভ 

করতে পারবে না তাদের বাছাই করার জন্যই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিনেকে 
অস্থরোৌধ করেন। বহু গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপক অভিষ্ষা প্রত্বত 

করলেন। বিনের সহকারী সাইমন (90007) ) তাহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
সাহায্য করেন। এই অভিক্ষারটি বর্তমানে বিনে-সাইমন স্কেল নামে প্রসিদ্ধ । 

বিনের অভিক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্তা নিয়ে তৈরী। অভিক্ষার্থীকে 
প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় বা সমস্যার সমাধান করতে হয়। 

গ্রশ্নগুলি সহজ থেকে ক্রমে ক্রমে দুরূহ হয়েছে । প্রশ্নগুলি কতগুলি এককে 

সাজানো থাকে ; যেমন ৩ বছর বয়সের অভিক্ষাক্ষার্থীর জন্ত কতগুলি প্রশ্ন 
নির্দিষ্ট আছে। সেইরূপ চার বছর, পাঁচ বছর থেকে ষোল বছর বয়স পর্ধস্ত 

প্রশ্ন নাঁজানে। থাকে ; এইজন্য এই অভিক্ষাকে বিনে-সাইমন স্কেল বলা হয়। 

এই অভিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মানসিক বয়সের ব্যবহার । শিশু 

যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তার মানসিক বয়স হবে সেই 
বয়েস। ধর একটি শিশু সাত বৎসর বয়সের উপযুক্ত প্রশ্যগুলি পারল, 

তখন তার মানসিক বয়ম হবে সাত । তার আসল বয়ন যদি আট হয়, তবে 

বুঝতে হবে তাব বুদ্ধি বয়সোপযোগী নয়। আবার তার আসল বয়েন হদি ৬ 
হুয় তাছলে বুঝতে হবে বয়েসের তৃলনাক্ম তার বুদ্ধি বেশী। এইজন্ত বিনে 

মানদিক বয়সকে আসল বয়স দিয়ে ভাগ করে তাদের অস্থপাত বার করে, সেই 

অন্ুপাতকেই বুদ্ধির পরিমাপ বলে ধরে নিলেন। 
বিনে অভিক্ষার লম্ফরণ ( ১955200. 0: 9859৮ 96919 ) ২. 



8৮? অনোবিজ্ঞান 

বিনে দিজেই তার স্কেলের সংস্কার সাধন করেন। ১৯১৬ সালে স্টানফোর্ড 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের টারয্যান এই ভিক্ষার সংস্করণ করেন। স্টানফোর্ড বিনে 
অভিক্ষা হুল ব্যক্তিগত অভিক্ষা। ছুবছর থেকে যোল বছর বয়েসের 

ছেলেমেয়েদের জন্য এই অভিক্ষা ব্যবহার করা হয়। শিশুকে একের পর এক 

বিভিন্ন বয়সের অতিক্ষাগুলি দেওয়৷ হয়, যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত ন! লে অভিক্ষাগুলির 

সমাধান করতে পারে | শেষ পর্যাস্ত যখন সে কোন একটি মানসিক বয়নের 

অভিক্ষার একটিও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, তখন ধরে নেওয়া হয় তার 
গানসিক বয়স এ বয়সের চেয়ে কম । সে যদি ৯ বছরের উপযোগী কোন প্রশ্নের 

উত্তর দিতে নাপারে এবং ৮ বছরের সব প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে তার 

মানসিক বয়য় হবে ৮ যদি ৯ বছরের অভিক্ষার অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর দিতে 

পারে তাহলে তার মানসিক বয়স হবে সাড়ে আট। 

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার মানসিক বয়্মও বৃদ্ধি পায়। খুব বুদ্ধিমান 

ছেলের মানসিক বয়স আলল বয়সের চেয়ে বেশী। আবার জড়ধী ছেলের 
মানসিক বয়স আসল বয়সের তুলনায় কম। টারম্যান বুদ্ধি পরিমাপের জন্য 
তাই বুদ্ধাঙ্কের (15911789706 90$162% ) পরিকল্পনা করলেন। 

ব্দি ৮ বছঝের ছেলের মানসিক বয়স ৯ হয় তাহলে তার বৃদ্ধাঙ্ধ হবে 
৯১১০৯-১১২'৫। 

এই অভিক্ষার কিন্তু কয়েকটি ত্রুটি রয়ে গেল। প্রথমতঃ এই অতিক্ষায় 

ভাষার ক্ষমতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে । অতএব যে ব্যক্তির 

ভাষার জানের অভাব এই অভিক্ষার দ্বারা তার মানসিক বয়স নির্ণয় কর! 

যার না। দ্বিতীয়তঃ এই অভিক্ষায় একবারে একজনকে মাত্র পরীক্ষা কর! 
যান্ন, এবং অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়া এই অভিক্ষা! প্রয়োগ করতে পাবে না। 
তৃতীয়ত; এই অভিক্ষার ছার! সাধারণ মানসিক ক্ষমতা জান! যায়। বিভিন্ন 

বুদ্ধিমূলক ক্ষমতা জানা যায় না। চতুর্থতঃ বিনে অভিক্ষার সাহায্যে 
প্রাপ্তবন্বদের বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় না। যোল ৰ্ছরের ওপরের 
বন্ধনের জন্য কোন অভিক্ষা এতে নেই। বিনের অতিক্ষায় ষোল বছর বয়স 



বৃদ্ধির অভিক্ষা ২৮১ 

পর্যযস্ক অভিক্ষা। নির্দিষ্ট আছে যোলর বেশী দের বয়দ তাদের যোল রছয 
“বয়েস ধরে নিয়ে পরীক্ষা করা ছয়। 

এই প্রসঙ্গে ওয়েসলার বেলভিউ ( ভা 9৪9০819: 86119৬8০ ) এব নাম 

করা ঘেতে পারে । তিনি বয়স্কদের জন্চ অভিক্ষা প্রস্তত করেন। জ্টানফোর্ড 
বিনে অভিক্ষার যত এটিও ব্যক্তিগত অতিক্ষাঁ এবং এর ব্যবহার করতে পারে 
একমাত্র অভিজ্ঞ পরীক্ষক । এতে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে তার জন্ত ভাষার 

প্রয়োজন আছে আবার কতগুলি কৃতিপরীক্ষাও (08210277870 ) এতে 

আছে যেগুলি ভাষার ক্ষমতার উপর নির্ভর করেনা । ওয়েসলার বেঙলগভিউ 
পরীক্ষায় ভাষামূলক ও কৃতিপরীক্ষার বুদ্ধাস্ক পৃথক ভাবে নির্ণয় করা যায়। 
এইজন্য বিদেশী এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়। মানসিক 
রোগগ্রন্তদের বুদ্ধিও এই অভিক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। 

বুদ্ধির দলগত পরীক্ষা! (3:08 %9৪% ০৫ 17069111597:09 ) £-_ 

হাসপাতালে ও বিদ্যালয়ে যেখানে ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়, সেখানে 
ব্যক্তিগত অভিক্ষা! দার পরীক্ষা কর] সম্ভব কিন্তু এমন কতগুলি অবস্থা আছে, 
যেখানে দলগত অভিক্ষা দ্বার! বুদ্ধির পরীক্ষা! করা দরকার হয়। সৈম্ভবিভাগে 
যেখানে শত শত হাজার হাজার সৈন্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয় সেখানে দলগত 
অভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। কলেজে ভত্তির সময়ও দলগত অভিক্ষার দরকার 

হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শত সহম্র ব্যক্তিকে চাকুরিতে নিয়োগ কর হয় 
এবং তাদের বুদ্ধি পরিমাপের প্রয়োজনে মনোবিদগণ দলগত অভিক্ষা প্রস্তুত 
করেন। এর জন্ত প্রথমে আহি অল্ফা টেষ্ট (&007 10008 6996) 

তৈরী হল। ছুই মহাযৃদ্ধের মধ্যবস্তাঁ সময়ে আর্মি আল্ফা অতিক্ষার বহুবার 
সংশোধন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ময় আমি আলফা টেস্টের পুনরায় 
সংশোধন করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় আগঘ্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেশন 
টেস্ট (405 8970925] 01888150861020 68৪৮ ) বা সংক্ষেপে এ জি. সি" টি 

(4.4. 0. না )। এই অভিক্ষার চারটি আকার ছিল এবং একটি অন্যটিব 

পরিবর্থে ব্যবহার কর! চলত। প্রত্যেকটি আকারের অভিক্ষার জন্ত এক ঘণ্টা 
সময় নির্দিষ্ট কর! হয়েছিল | এর সঙ্গে আরোও কয়েকটি প্রশ্ন যোগ করা 
'হল ব্যক্তির চারপ্রকার কৃতিত্ব পরীক্ষার জন্ত। সেগুলি হল--(১) ভাষাগত 
ক্ষমত1 ( 92081 %011165 )। (২) স্থানের বোধ (9086891 0009. 
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15970581028 )1 (৩) (431600005809 900151596300 ) ও (৪) গণিতিক 
বিচান় (42100709610 8099800108 )। এ. জি, সি. টি. অভিক্ষান্তেও, 

স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষার মত সাধারণ বুদ্ধির গড় ধরা হুত ১০*। 

আর্ধি আলফ! ছাড়া অপর একটি দলগত অভিক্ষা তৈরী হয়েছিল। এটির 
নাষ আমি বিটা টেস্ট (8710 73965 6996 ) এই অভিক্ষায় ভাষার প্রয়োজন 

হয় না। আর্মি আল্ফা অতিক্ষার প্রশ্নগুলির জন্য ভাষার দরকার হুয়। 

আর্মি বিটা অতিক্ষায় অসম্পূর্ণ ছবি আকা, গোলক ধাঁধার পথ বার করা 
প্রভৃতি ভাষাবজ্দিত প্রশ্ন দেওয়া হয়। 

বিনে সাইমন অভিক্ষার নমুনা নীচে দেওয়া হল। 

(১) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 
(ঘ) 
(ড) 

(২) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ড) 

তিন বছরের শিশুর জন্য প্র্ম £ 

নাক চোথ মুখ প্রভৃতি দেখতে বল! । 
ছুই অস্কের সংখ্য। শুনে পুনরাবৃত্তি করতে বলা 
একটি ছবি দেখিয়ে তার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিতে বলা। 
শিশুর নিজের পদবী কি বলতে বলা। 
ছয়টি পদযুক্ত বাক্যশুনে পুনরাবৃত্তি করতে বল! । 

ছয় বৎসরের শিশুর জন্য প্রশ্ন £ 

সকাল সন্ধ্যার পার্থক্য বলতে বল]। 

পরিচিত শব্ধ ব্যবহার করে কোন কিছুর বর্ণনা! করতে বল! । 
হীরকের আকৃতি নকল করতে বলা । 

স্থন্দর ও কুৎসিব ছবি পৃথক করতে বলা। 

স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষার নমুনা (96800. 3106৮ [98 ) ২ 
পাঁচ ব্সরের শিশুর জন্ত প্রশ্ন £ 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

বলা। 
(৬) 

(8) 

বঙের নাম বলতে বলা । 

কতকগুলি জিনিষের মধ্যে কোনটি বেশী সুন্দর বলতে বল] । 

কতকগুলি বস্তর ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে সংজ। দিতে 

ছুটি ত্রিভুজ দিয়ে একটি আরক্ষে ত্র আঁকতে বল!। 
তিনটি কাজ করতে বল! । 
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. ভাষা! বর্জিত অভিজ্ফা! (76::02098709 6586) :--এতক্ষণ আমনা 

ঘে বুদ্ধির কথা বললাম নেগুলি দ্বারা সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা! সম্ভব নয় 
যারা নিরক্ষর বা যারা এ তাষা! বোঝেন। তাদের জন্য অন্য ধরণের অভীক্ষা 

আছে! কতগুলি মূর্ত বস্ত এই অভীক্ষাগুলিতে নাড়াচাড়া করিয়ে ব্যক্তির 
বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। সেগুলির সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা! কর] হল :-_ 

(১) আলেকজাগারের সম্পীদনী অভীক্ষা (41958700675 72588 

81008 6556 ) £-_-এতে তিনটি কাঠের ট্রে থাকে আর কতকগুলি লাল ও নীল 
রংএর কাঠের টুকরো থাকে । কাঠের টুকরোর একদিকে লাল দাগ এবং অপর 
দিকে নীল দাগ দেওয়া থাকে । কতগুলি কার্ড থাকে, এই কার্ডে বিভিন্ন ভাবে 

কাঠের টুকরো সাজানোর নক্সা থাকে | নক্মার যে দ্দিকে লাল দাগ থাকে, 
সে দ্বিকে পরীক্ষক নীল কাঠের টুকরোগুলি নক্মার মত করে সাজায়; এক 

কথায় নক্সার মতই কাঠের ট্রেতে সব কাঠের টুকরো! সাজানে! হুয় কেবল 

নঝ্মার নীল টুকরোগুলি ট্রের লাল দিকে থাকবে এবং লালগুলি ট্রের নীল দিকে 
থাকবে। অভীক্ষার্থীকে বল! হয় সে যেন নক্মার অনুরূপ ভাবে এই কাঠের 
টুকবে। সরিয়ে সবিয়ে নিয়ে যায়। এই অভীক্ষায় ৯টি নক্সা সমন্বিত কার্ড 

থাকে অভীক্ষার্থী প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করতে কত সময় নেয়, লক্ষ্য 
করা হয়। এবং স্কোর তালিক। দেখে তার স্কোর ঠিক কর! হয়। 

(২) ফর্ম বোর্ড অভীক্ষা। (70:70 3০৪9. 669% £-_ডিয়ারবর্ণ, গভার্ড 

প্রভাতি মনো বিজ্ঞানীর বিভিন্ন ফর্ম বোর্ড অভীক্ষার উদ্ভাবন করেন। একটা 

কাঠের বোর্ডে বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো! রাখবার জন্য খোঁপ কাট! 
থাকে । আর এঁ সব খোঁপে রাখা যায় এরকম কাঠের টুকরোও থাকে। 
ৰিভিন্ন ধরণের নক্সা-সমদ্বিত কার্ড থাকে । এই নক্সা অনুযায়ী অতীক্ষক 
বোর্ডটি সাজিয়ে নেয় এবং অভীক্ষার্থীকে বলে বোর্ডের বাইরে রাখা কাঠের 
টুকরোগুলি বোর্ডের কাঠ সরিয়ে স্থান করে নিয়ে যেন সে বোর্ডে রাখে। 

এতে লক্ষ্য করা হয় অভীক্ষার্থী নির্দিষ্ট নক্সা অনুযায়ী সাজাবার জন্ত কতবার 

কাঠের টুকরো সরিয়েছে এবং কত সময় নিয়েছে । পরে স্কোর তালিকা দেখে. 
অভীক্ষার্থার স্কোর ঠিক কর] হয়। 

এ ছাড়াও বুদ্ধি পরিমাপের জন্য অনেক অভীক্ষা আছে, যেমন কোহ'এর 
ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা ; হিলির পাজল (:868195 08519 ), ওয়েম্বলার 
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বেলতিউ অভীক্ষা ( া9৪০7১1৪: 738119508 68৪৮) প্রভৃতি । ওয়েস্বলার 

বেলতিউ অভীক্ষার দ্বারা ৭ বৎসর থেকে ৬* বৎসর বয়স্কদের পর্যাস্ত বৃদ্ধি 
পরিমাপ করা যায়। 

(৬) চিত্রাঙ্ষন ভভীক্ষ। (01060:6 00100166100 6586) £--মনোবিজানী 

গুডএনাফ এই 'ভিক্ষাটির আবিষ্কার করেন । চার থেকে দশ বছরের শিশুদের 
জন্ত এই অতীক্ষা ব্যবহৃত হয়| এতে অতিক্ষার্থীকে মন থেকে মান্থষের একটি 
ছবি আঁকতে বল] হয়। ছবিটা কত হুন্দর হয়েছে তার মধ্যে কতখানি শিল্প 

নৈপুধ্য ফুটে ওঠেছে তা দেখা হয় ন1। অভিক্ষার্থী মানুষের কতগুলি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকতে পেরেছে বা ছবির মধ্যে কতখানি লামগ্ুন্ত বাখতে পেরেছে 
দেখে নম্বর দেওয়া! হয়। 

(৪) গোলক ধাধা অভিক্ষা (14825 65010161010 6996 ) £--এই 

'অতিক্ষা নানা রকমের হয়ে থাকে । একটি কাগজের ওপর ধাধা একে 
আভিঙ্গার্থীকে বলা হয় পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম ধাঁধা পথটি একে দিতে । 
খোল! পথ দিয়ে অভিক্ষার্থী পেন্সিল চালাবে । বন্ধ পথে ঘাবে না । অভিক্ষার্থী 
কত বার ভুল করে, এবং কত অল্প সময়ে পথটি আবিষ্ষার করতে পারে দেখে 
নম্বর দেওয়া হয়। পের্টিয়াস এই অভিক্ষাটি আবিফার করেন ; বার থেকে 
চৌদ্দ বছরের ছেলেদের জন্য এই অভিক্ষারটি ব্যবহার কর] হয়। 

(8) “কোহ' এর ব্লক ডিজাইন অভিক্ষা (0017:8 10108 06818: ) ১ 

বুদ্ধি ও অঙ্িদত জ্ঞানের অভিক্ষা (75661118550 ৪০0 
01019597009 699৮ ) £--বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অজ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য 

যে পরীক্ষা কর! হয় তাকে বলে অজ্জিত জনের পরীক্ষা (40101591060 

6986) এই পরীক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন জানা যায় ছেলের! তাদ্দের পাঠ্য 
বিষয় সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান অর্জন করল, অপরদিকে সেইরূপ তাদের বুদ্ধিরও 

পরিমাপ করা হয়। 

তবে এই সব পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির পরিমীপ ঠিক মত হয় না। পাঠ্য 
বিষয়ের মধ্যেই এই পরীক্ষার প্রশ্ন সীমিত থাকে, পাঠ্য বিষয়ের বহিভূত বৃহত্বর 
প্রকৃতির জ্ঞানৈর পরীক্ষা হয় না। মুখস্থ করে এই সব পরীক্ষায় বেশ ভাল কর! 
"যায়, অতএব ঘারা খুব বেশী পড়ে তারাই এতে কৃতিত্ব অর্জন করে কিন্তু যাঁর। 

পড়ে না তাঁদের বুদ্ধি এর দ্বার! বুঝবার উপায় নেই। 
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এইরূপ পৰীক্ষা ছুই প্রকার £- রচনা মূলক পরীক্ষা ( 98895 60709 ) ও 
নৈব্যক্তিক পৰীক্ষা (001908156 15799 )। 

রচনামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর রচনাতঙ্গি, ভাষা, বিষয়ের জান, ভা 
প্রকাশের ক্ষমত৷ প্রভৃতির পরিমাপ কর! হয়। কিন্তু এই পরীক্ষার ক্রটিও 

কম নয়। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত কচির প্রভাব এতে খুব বেশী। একই খাতা 
দেখে বিভিন্ন পরীক্ষককে বিভিন্ন নম্বর দিতে দেখা গেছে। তাছাড়া মুখস্থ 
করে পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বেশ ভাল ফলই করতে পাবে । এসব পরীক্ষার 
নির্ভরযোগ্যতাও (78911911165 ) নেই। 

আধুনিককালে এইজন্য নৈব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তাবন করা হয়েছে। 
নানাপ্রকারের নৈব্যক্তিক পরীক্ষা আছে। কয়েকটির নমুন! দেওয়া! হল ₹-_ 

(১) সতা অথবা মিথ্যা পরীক্ষা ( [99 ০0: 18189 6986) :--এতে 

অভিক্ষার্থাকে বলা হয় ঠিক হলে হা এবং ভুল হলে না এর নীচে দাগ দাও । 
(ক) তৃপৃষ্ঠ হইতে যত উপরে উঠ] যায়, বায়ুর চাপ তত কমে। হীা/না। 
(খ)) সাইফনের কাধ্য বায়ুচাপের উপর নির্ভর করে না। ছা/না। 

(গ) চুম্বক সকল পদ্ার্কেই আকর্ষন করে। হা/ন।। 
(২) উপম| অতিক্ষা (81087 6986) :__এতে প্রথম দুটি বস্তর সাদৃশ্য 

দেখে পরীক্ষার্থী তৃতীয়টির সঙ্গে সাৃশ্যুক্ত চতুর্থ বস্তটি লেখে। 
(ক) বিড়ালের সঙ্গে ইছুরেব যে সম্বন্ধ বেজীর সঙ্গে-_-- সে সম্বন্ধ । 
(খ) মাটির সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ জলের সঙ্গে-__ সে সম্বন্ধ । 
(গ) সাধুর সঙ্গে ভগবানের যে সম্বন্ধ চোরের সঙ্গে-___সে সম্বন্ধ । 
(৩) সমাগ্তীকরণ (00200196100, ) অভিক্ষা £--এতে প্রশ্নটি দেওয়। 

থাকে, দু'একটি শব্ধ যোগ করে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। 
(ক) জলের ধর্ম -- 
(খ) মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন-__ 

(গ) উত্তর আমেরিকার অবিফারক- 

(৪) নির্বাচনী অভিক্ষা (0,0199 &98৮) £-_-এই অভিক্ষায় প্রশ্নের 

অনেকগুলি উত্তর দেওয়া থাকে । পরীক্ষার্থী ঠিক উত্তরটি খুঁজে নেয়। 
(ক) বাণ্পের শক্তি আছে তা প্রথম আবিফার করেন-_-জজ্ ঠিফেনসন/ 

জেম্দ ওয়াট/সার উইলিয়াম ভেতি। 
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(খ) অগ্নি নির্বানের জন্ত কার্ধন ভাই অক্সাইভ ব্যবহার করা হয়। ইহ 
প্রচুর পরিমানে পাঁওয়। ঘা । ইছা। দাহ নয় এবং দছনেরও সহাক্গক নয়। ইহা 
দহজে উৎপন্ন কর যায় । 

(৫) উপধোগীকরন € 118601:108 6686) £--এখানে প্রশ্নের উত্তরগুলি 
ভানর্দিকে লেখা থাকে কিদ্ধ এলোমেলোৌভাবে অন্য প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে মিশে 
থাকে। প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি খুঁজে লিখতে বল! হয়। 

নৈব্যক্তিক পরীক্ষার একটি প্রধান সুবিধা হল এই যে এতে প্রশ্নের উত্তর 

ঠিক করা থাকে। পরীক্ষকের খেয়ালখুদীর উপর নম্বর দেওয়া নির্ভর করে না। 
যে পর্বীক্ষকই খাতা দেখুকন! কেন নম্বর এক হুবে। তবে এতে ভাষার পরীক্ষা 
করা যায় না । পরীক্ষার্থী অনেক সময় আন্দাজে একটি উত্তর বেছে নেয় এবং 

হয়ত ঠিকও হয়ে যায়। 

বুদ্ধির অভীক্ষার আদর্শী করণ 
(90910081018965070 ০0: 2706111861)09 629৪) 

বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য যখন অভীক্ষা। প্রত্তত কর্ হয় তখন দেখতে হয়, লেই 
'অভীক্ষাগুলি উক্ত পরীক্ষার উপৌঘোগী কি না। 

মনোবিজ্ঞানে অভীক্ষা] প্রস্তত করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে অতীক্ষা্টি 

যেন যথা! সম্ভব নিভু ও বিজ্ঞান সম্মত হয়। অভীক্ষাটি যথা সম্ভব নিভু 
ও বিজ্ঞান সম্মত কিন| যাচাই করতে হলে দেখতে হবে যে অভীক্ষারির 

নিম্নলিখিত তিনটি গুণ আছে কিনাঁ_ 

(১) নির্ভর ষোগাতা (২) যাথার্থ্য (৩) নৈর্বাক্তিকতা 

(১) নির্ভরযোগ্যতা (১9118৮11165) :-_একটি অভীক্ষার নির্ভর যোগ্যতা 

ওই অভীক্ষালন্ধ ফলগুলির সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। কোন অতীক্ষা যদ্দি 
'কোন ব্যক্তির উপর একবারমাজ্র প্রয়োগ ন। করে কয়েকবার কর! যাঁর এবং 

বিভিন্ন সময়ের অতীক্ষালন্ধ ফল হতে যদি আমরা একই সিদ্ধাস্তে পৌছ্ছুই 

তাহলে আমরা বলব যে অভীক্ষা্টি নির্ভরযোগ্য । কিন্তু বিভিন্ন সময়ের 

পৰীক্ষালন্ধ ফলের দিদ্ধান্তগুলি যদি পরস্পর অদংলগর হয় তবে বনব অতীক্ষারটি 
নির্ভরঘোগা নয়। 
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(২) যাথার্থ্য (11085) :---অভীক্ষাির যাথার্থ্য নির্ভর করে অভীক্ষাটি 
কত বিশ্বস্ততার (51611/5) সঙ্ষে তার উদ্দে্ত পূরণ করতে পারে তার ওপর । 

ধর তোমার একটি খুব ভাল হাত ঘড়ি আছে। এবং তৃমি ওয় মিনিটের 
কাটাটাকে ২০" মিনিট এগিয়ে দিলে। স্থলে যাবার সময় তুমি ঘড়িটিকে তোমার 
সঙ্গে নিয়ে গেলে । যখন স্কুলে দশটার ঘণ্টা পড়ল তখন তুমি দেখলে 
তোমার হাত ঘড়িতে ১*টা বেজে ২* মিনিট । যখন এগারটার ঘণ্টা পড়ল, 
তুনি দেখলে তোমার ঘড়িতে ১১ট1 বেজে ২০ মিনিট। অতএব তোমার 
ঘড়ি নির্ভরযোগ্য (8611%১18) কাঘণ তার কাটার গতি স্কুলের ঘড়ির কাটার 

গতির সঙ্গে সমতালে দৌভাচ্ছে। ১১টার ঘণ্টায় স্থলের ঘড়ি জানাক়্ 
ক্ষুল বসবার পর ১ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে, তোমার ঘড়িও তাই জানাচ্ছে 
কিস্ত তোমার ঘড়ি যে সময় দিচ্ছে তা যথার্থ (8119) নয়, বেলা দশটার 

সময় তোমার ঘড়ি জানাচ্ছে যে এখন বেলা ১*টা বেজে ২* মিনিট । 

(৩) নৈর্যক্কিকতা (0৮1০651) :__অভীক্ষাগুলি নৈর্বক্তিক হওয়া 
প্রয়োজন । পরীক্ষকের দৃষ্টি যেন নিরপেক্ষ হয়। যেমন ধর পরীক্ষকের যদি 
ধারণা থাকে যে নিয়শ্রেণীর ব্যক্তিদের বৃদ্ধি কম হবে তাহলে সে অবহেল! ভরে 
একজন নিয়শ্রেণীর ব্যক্তির বুদ্ধি পরীক্ষা করবে। ফলে তাঁর পনীক্ষঃ তার 
দৃষ্টিতঙ্ষি দ্বার] প্রভাবিত হবে । অতএব আদর্শ অতীক্ষায়ও অভীক্ষক সব 
সময় নৈর্বক্তিক হুবেন। 

বুদ্ধযঙ্ক অনুসারে ব্যক্তির শ্রেণী বিভাগ (০1898150860 ০ 

20015100818 80007:0108 6০ ]. ০.) বুদ্ধ্যক্ক অনুসারে ব্যক্তির শ্রেণ 

বিভাগ করা হয়ে থাকে । নিয়ে সেগুলি দেওয়া হল। 
১। ক্ষটীপবুদ্ধি (75919 5012099) :-_যাঁদের স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষা 

অনুসারে বুদ্ধ্ন্ক ৭* এর নীচে তাদের বলা হয় মানসিক অভাববিশিষ্ট 
€(0590.651] 095019:26) | লোক সংখ্যার শতকরা প্রায় ৩ জন এই দলের 

'অস্তভুক্তি। মানসিক অভাববিশিষ্টর্বের আবার তিন দলে ভাগ করা যায়। 
(১) ন্তক্লবুদ্ধি (1০:০০) বৃদ্ন্ক ৫০-৭*। 

(২) মন্দধী (1০১9০19) বুদধন্ক ২৯-৫০। 

৩) জড়ধী (00396) « ২৭ এর নীচে। 

হল্পবুদ্ধি বাক্তিন মানসিক বদন  ৮-১২ বৎসর। 
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মনাধীদের ৩-৭ বৎসর ও জড়ধীদের ৬ বৎসরের নীচে। 
মানপিক বয়স জানলেও আমবা বুঝতে পারব এদের কাজ কববার শক্তি 

কতটা। জড়ঘ্ী তার সারাজীবনকাল ৩ বৎসরের শিশুর মত ব্যবহার করবে। 

সে কখনও ভাল করে কথা বলতে পারবে না, এমন কি সে জামার বোতাম 
পরাতে বা! জুতোর ফিতে বাধতেও অক্ষম হতে পারে। সে কখনও নিজেকে 

বিপদ থেকে দূরে রাখতে পারবে না। যেমন পারে নাতিন বছরের ছোট, 
শিশু । বিদ্যালয়ের সহজতম কাজও মে করতে পারবে না। 

অন্দধী বয়নকালেও শিশুর মত থাকে এবং ষে কিছু ভালে! করে কথা 

বলতে পারে, পোহাক পরিধান করতে পারে এবং সহজ কাজ শিখতে 

পাবে কিস্ত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা কিছু করতে পারে না। এরা বিপদকে 
এড়িয়ে চলতে পারে । 

স্বয্াধী ব্যক্তি আরে কিছু উন্নতি করতে পারে । সেকষ্টে লিখতে পড়তে 
পারে, সহজ কাঁজ শিখতে পারে এবং নিজের কাজ করতে পারে। 

ক্ষীণবুদ্ি ব্যক্তি ছুই প্রকার :-_ 

(১) প্রাথমিক বা পারিবারিক ক্ষীগবুদ্ধি (61108 ০: 18001119] 

£98019-100100905,998) | এই সব ব্যক্তিব দেহে যান্ত্রিক গোলযোগ থাকে না, 
আঘাতগ্রাপ্তি বা অসুস্থতার কোন ইতিহাস পাওয়! যায় না। সব দিক থেকে 
ব্যক্তিকে ুস্থ মনে হবে, কেবল বুদ্ধির অভাব থাকে । এসব ক্ষেত্রে পরিবারের 

অন্তান্ ব্যক্তিদের মধ্যেও এপ ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর, 

থেকে বোঝ যায় এই প্রকার ক্ষীণবুদ্ধি জন্মস্ত্রে পাওয়া এবং একে সারানে। 
সম্ভব নম অথবা] বুদ্ধি উন্নতিও সম্ভব নয়। তবে খুব বেশী অধ্যবসায় ও 

মনোযোগ সহকারে শেখালে এর! সামাজিক কাজ যেমন নিজে নিজে নান করা, 

পোষাক পরা, বাড়ীর ছোটখাট ফরমাল শোন! প্রভৃতি পারে; ছু একটা 

কার্জে সাধারণ দক্ষতা আনাও সম্ভব হয় যেমন ছুতোরের কাজ, তাতের কাজ, 

ছাপাখানার কাজ গ্রতৃতি। 

(২) মাধামিক ক্ষীণবুদ্ধি (89007081 76615 10100900999) £-- 

গর্ভবাসকালে অনেক সময় শিশুর মন্তিফে বথেই অক্সিজেন চলাচল করে না, 
এরজন্য শিশু ক্ষীপবুদ্ধি হতে পারে। প্রসবের সময় শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত, 
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লাগতে পারে অখবা কঠিন অস্থথে ভুগলে মস্ভিফের রাসায়নিক গোলযোগ হয়। 
এরূপ ক্ষীণবুদ্ধি জন্মগত নয় ; তবে এরও চিকিৎসা জাজও আবিষ্কৃত হয়নি । 

২। প্রতিভাবান (81290) ট্যারম্যান হাজার হাজার প্রতিভাবান 
শিশুদের নিয়ে ২৫ বছর ধরে পরীক্ষা করেছিলেন । তিনি দেখলেন এই লমস্ত 

প্রতিভাবান শিশুদের জগ্ম উচ্চ বংশে, ধনী ও কুষ্টিসম্পন্ন পরিবারে । এই সব 

পরিবারের শিশু উন্নত পরিবেশে মানুষ হয় এবং তাদের বুদ্ধির সু বিকাশ হুয়। 
ট্যারম্যান বছ পরীক্ষার পর পূর্বববন্তী ধারণা প্রতিবাদ করে বললেন 

প্রতিভাবান ব্যক্তি অদ্ভুত নয় বা অপগ্রতিযোজন করে না বা সমাজে 
পশ্চাদবন্তীঁও নয়। সাধারণভাবে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা লমাজের সঙ্গে 
প্রতিযোজন ভালই করে, তার! মামাজিকও হয়। 

প্রতিভাবান শিশুদের সমস্যাও (0:09019099 ০0£ 076 £1£6590) কম নয়। 

উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বলে সে তার সমবয়সীদের সঙ্গে ভালো! করে মিশতে পারে না, 
তারচেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মির চায়। তাছাড়া যে শিক্ষক তাকে 

শিক্ষা দান করেন তিনি নিজেও প্রতিভাবান নন এবং শিক্ষক এই শিশুর প্রশ্ন 

বা আচরণে বিরক্ত হ'ন, তাকে পাকা, জোঠা ইত্যাদি বলে বিদ্রপ করেন। 

অত্যস্ত উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু তার ক্লাসের পড়া খুব সহজেই শিখে ফেলে এবং 
পরে এই সব পড়া তার কাছে এক ঘেয়ে মনে হয় অবশেষে অনেকে বিদ্যালয়ে 

যাওয়। বন্ধকরে দেয়। আজকাল কোথাও কোথাও প্রতিভাবান শিশুদের 

বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে ; এই সব জায়গায় এই সব শিশুদের ঘথার্থ 

বিকাশ হয়। 

যে সমস্ত ব্যক্তি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন (81286) তাদের বুদ্ধান্ধ হল ১১০-১২০। 

বিশেষ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্নদের (৮৪7৮ 11286) বুদ্যাঙ্ম হল ১২০-১৪০। 

১৪*-১৬৭ ধাদ্দের বুদ্ধযাঙ্ক তাদের আমর] বলি প্রতিভাবান (890389) ; ১৬০ 
এর উপরে হল অতি মানব (৪9199 2787)। এদের সংখা খুবই কম। 

শিক্ষায় বুদ্ধি অভিজক্ষার প্রয়ুয়াজনীয়ত। (5598 ০ 17069111690 

9898 210 8000861010) £-- 

আজকের দিনে বুদ্ধি অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । শিক্ষার ক্ষেত্রে, 
মানসিক রোগ চিকিৎসায়, বৃত্তি নির্ববাচনে, শিল্পে সর্বত্র বুদ্ধি অতিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। 

১৯ 
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ছাত্রদের শ্রেণীকরণের জন্ত বৃদ্ধি অভিক্ষাব সাহাযো বুদ্ধি পরিমাপ কৰ! 
হয়। বিদেশে অনেক বিস্ালয়ে ছা ভাত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৃদ্ধি 
পরিমাপ করে বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া হয়। লাধারণতঃ এই শ্রেণীকরণ তিন 
প্রকারে হয়ে থাকে । (ক) উজ্জল বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণী, (খ) মধ্যম প্রকারের 
বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণী, (গ) এবং অল্পধীদের শ্রেণী। এদের পাঠ্যবিষয়গুলিও 

যধাক্রষে উন্নতধরণের, সাধারণ এবং সরল হয়ে থাকে । আমাদের দেশেও 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ শ্রেণীকরণ কর] দরকার । শ্রেণীকরণের সময় বয়েসের 
দিকে লক্ষ্য বাখা দরকার । সবচেয়ে ভালো! উপায় হল বুদ্ধির পরীক্ষা করে 
শ্রেণীকরণ করতে হবে তারপর তাঁদেয় বয়স অনুসারে ভাগ করতে হবে । 

বুদ্ধি অনুসারে এইরূপ শ্রেণীকরণের দ্বারা উজ্জল বৃদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ররাই 
লাভবান হয় শ্রেণী। সাধারণ শ্রেণীতে তাদের আগ্রহ কমে যায়, জানা বিষয়ে 

মন দিতে পারে না, পড়াশোনা তাদেরু কাছে একঘেয়ে মনে হয়। 

অসম বৃদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের শ্রেণীতে শুধু উজ্জ্বলধী ছাত্র নয়, অল্পধী ছাত্ররাও 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ আমর! সবাই জানি যার বুদ্ধি নেই, যে দুরূহ বিষয়টি 

বুঝতে ন৷ পারে তাকে ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে, লজ্জা! দিয়ে কোন লাভ নেই। 
শ্রেণীর অন্থান্য ছাত্রদের তুলনায় এরা পেছিবে থাকে এবং শিক্ষকের অবহেলা, 
তিরস্কার, অন্যান্য ছাত্রদের বিদ্রপে তার] হীনমন্যতা প্রভৃতি রোগে ভোগে এবং 

বাস্তবের সঙ্গে প্রতিযোজনে অক্ষম হয়ে পডে। 

মাধ্যমিক বিষ্ঞালয়ে প্রবেশের সময়ও বুদ্ধির পরীক্ষা করে নিলে ভালো হয়। 
শুধু অজ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করে নিলে যে ছেলেরা শুধু মুখস্থ করে পাশ করে 
তার] যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবে এখানে খারাপ করে। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ও ট্রেনিং কলেজে প্রবেশের সময়ও ছাত্রদের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা 
হয়, এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে বুদ্ধির পৰীক্ষা করে নিলে কতগুলি 
জীবন ভুল পথে চলার হাত থেকে কিভাবে বাঁচতে পারে । একজন প্রফেনরের 
মেয়ে কয়েকবার চেষ্টার পর আইরিশ বিশ্ববিষ্ালয় ধেকে এপ্টাঁস পরীক্ষায় 
পাশ করল। বাবা প্রফেসর গুণী এবং জ্ঞানী অতএব তিনি ধরে নিলেন মেয়েও 

উত্তরাধিকার সুত্রে তাঁর বুদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ভাবলেন বৃদ্ধির অভাব 
নয় হয়ত অধ্যাপনার ক্রটির জন্য মেয়ে পডাশোনা! ভালো করছে না। অতএব 
তিনি মেয়েকে শেখাতে লাগলেন । দুবছর বিশ্ববিষ্ভালক্ে ব্যর্থ হবার পর তার 
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বুদ্ধির পরীক্ষা কর] হল, দেখা গেল তার বুদ্ধি কম, দেখা গেল তার বৃদ্ধি 
সাধারণের থেকেও কম। 

শিশুকে ঠিকমত মানুষ করার জন্ত বুদ্ধির পরিমাপ করা দন্বকার। যে 
শিশু সমন্তামূলক আচরণ করে তানের সুস্থ করার এবং দমাজের সঙ্গে ঠিকমত 
উপযোজনের জন্য বুদ্ধি অভিক্ষ1 প্রয়োগ কর! দরকার বৃদ্ধ]াঙ্ব নির্ণয় করে 
যদ্দি দেখা যায় যে শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম ভাহলে বোঝা যাবে 
তার সমস্তামূলক আচরণের মূলে আছে তার বুদ্ধির অভাব এবং পিতামাতা বা 
শিক্ষকের শিক্ষার দোষে সে অপপ্রতিযোজন করেনি। কিন্তু যদি দেখা যায় 
প্রতিযোজনে অক্ষম শিশুটির বুদ্ধি স্বাভাবিক, তাহলে বুঝতে পার! যাবে 
পরিবেশ, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির শিক্ষায় কোথাও ক্রটি আছে এবং তার 
তাদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারেন । 

বুদ্ধি অভিক্ষা প্রয়োগ করে দেখা গেছে প্রতিভাবান শিশুরাও সমন্তামূলক 
আচরণ করে। ক্লাসের পড়! এদের কাছে খুব সহজ, তাই একঘেয়ে। স্কুলের 
বাইরে এইসব ছেলেরা অবাঞ্িত আচরণ করে কারণ বাড়ীতে বা বিষ্ভালয়ে 
তাদের যোগ্যতার উপযুক্ত কাজ তার! পায় না। বাট বলেছেন মহৎ প্রতিভা 
কখনই অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ নয়। শিশুর প্রতিভা স্ফুরণের শ্বাভাবিক 
পথ তাঁর নির্ধবোধ পিতামাতার জন্ত খোল! থাকে না বলেই তারা অস্বাভাবিক 
আচরণ করে। শিশুর প্রতিত! তার বিদ্যালয়ের অতি লাধারণ শিক্ষার মধ্যে 
বিকাশের পথ পায় ন৷ কিম্বা! ভাঁর বৃত্তির মধ্যে বিকাশের সুযোগ পায় না অথবা 
তার দ্ারিদ্রা এবং বন্ধুদের প্রাচুর্যের মধো হারিয়ে যায়। বুদ্ধি অপরাধীদের 
পথ বলে দেয় কিন্ত অপরাধ করতে কখনও বলে না। 

বৃত্তি নির্বাচনে বুদ্ধি পরীক্ষার দান কম নয়। বৃত্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার 
সময় শিশুর মানসিক ক্ষমতা, ও দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং কোন 
বৃত্তির সে উপযুক্ত তাঁও বলে দেওয়া হয়। এর জন্ত তার বুদ্ধির পরিমাপ 
করতে হয়। অবশ্য শুধু বৃদ্ধি দেখে বৃত্তি নির্ববাচন কর! হয় না। স্থাস্থা, চরিত্র, 
জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি অনেক কিছুর ওপর ব্যক্তির সার্থকতা নির্ভর 
করে। আবার বুদ্ধি থাকলেই যে ব্যক্তি সার্থক হবে তাও নয়। কিন্ত 
আমরা! জানি সমস্ত কাজের জন্যই বুদ্ধির দরকার হয়। এখানে 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একটি ছেলে ম্যাটিক পাশ করেছিল। 
ভার খুব বেশী োগাতা আছে বলা মনে করা হয় নি এবং এইজন্য তাকে 
একটি খুব সাধারণ কাজ দেওয়া হয়েছিল। সে তার কাজে খুধই বিয়ন্তি 
বোধ করত কিছুদ্দিন পৰ তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিকত! দ্বেখা গেল। মনোবিদ্গণ 
তার বুদ্ধি পরিমাপ করে দেখলেন ছেলেটি খুবই মেধাবী। তাঁর মেধা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত জ্ঞানী বাক্তিদের মেধার সঙ্গে তুলনীয়। মনোবিদ 
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মন্তবা করলেন তার. জন্য আরও উচ্চদন্বের কাজ দিতে হবে এবং ভাতে 
সেনেরে উঠবে। এরপর দেখা গেল ছেলেটি ভালো হয়ে গেল--এবং 
পড়াশোনা করে যথেষ্ট উন্নতি করল। 

বৃত্তি নির্বাচনে মানসিক ও দৈহিক অতিক্ষা গ্রয়োগ করে নবচেয়ে যোগা 
ব্যক্তি বাছাই করাহয়। এখানেও বৃদ্ধির দরকার খুবই। বহু কারখানায় ও 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধি পরীক্ষার দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা হয়। 

সিভিল পাতিন কহিশনে বুদ্ধির পরীক্ষা করে চাকুরীতে নিয়োগ করা! হয়। 
কিন্তু োধ হয় বুদ্ধি পরীক্ষার সবচেয়ে বড় দান হুল সৈন্ত বিভাগে যোগ্য 

ব্যক্তির গ্রবেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাজার সৈম্ নিয়োগ করা 
হয়েছিল বুদ্ধির পরীক্ষা! করে। 

009961029 ( প্রশ্মাবলী ) 

1, 08৮ 18 10691119009? 178৮ 19 009 2080816 ০! 
11)69111291306. 

বুদ্ধি কাহাকে বলে? বুদ্ধির প্রকৃতি কি? 
2, 1080 526 009 000902199 ০0৫6 1069111661)06 সাজা (10910 

বুদ্ধির তত্বগুলি কি ব্যাখ্যা! কর। 
8, 18807199 ৪900789 17769111091)99 69909, 1) 18 (109 

90008708167) 01 1062068] ৪9, 

কয়েকটি বুদ্ধি অভিক্ষার বর্ণনা দাও। মানসিক বয়েস বলতে কি বোঝ? 
4, 7108৮ 25 09110770891709 10996, :106901105 ৪0779 

1097:10177091009 69865 ? 

কৃতি পরীক্ষা কি? কয়েকটি কৃতি পরীক্ষার বর্ণনা দাও। 
&. 1050 75 5910155610092068 69891? 10810 876 165 20091169 ? 

080 10661]1697009 09209880760 160 0009 10911) 01 009 09968 ? 

অজ্জিত জ্ঞানের অভিক্ষা1! কি? এর স্থবিধা কি? এগুলির লাহাযো বুদ্ধি 
পরিমাপ করা যায় কি? 
6. ০ম 11] 500 96800570198 3066111£67509 6986৪ ? 

বুদ্ধি অভিক্ষার আদশীকরণ করিবে কিরূপে ? 
7, 1050 15 10091112902 00061906 ? 

01898115 10015100918 ৪০০9০070118 6০ 1. ০), 

বৃদ্ধস্ক কি? বুদ্ধান্ধ অনুসারে ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ কর । 
8, ডা09$ 86 005 9998 ০৫ 10691118909 69809 10 19000861020, 

শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কি বর্ণন1 কর। 



স্থিতায় ধ্ড 

শবন্বহ্হান্বিক্ষ হা নোন্দিভভাঁল 





শ্রথম অগ্যাক্স 

ত্বক জাত সংবেদদ ( (001906005 850880005 ) 

১। জমন্ট। £-স্পর্শ কেন্ত্রবিন্দুর আবিষ্কার (6০ 83010:9 (86 
099) ৪১০6৪ ) 

মৌলিক তত্ব £__ত্বকের সর্বত্র সমান স্পর্শ সংবেদন হয় না। স্পর্শ 

সংবেদন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। 

সাধারণ বিবরণ 
অভীক্ষার্থীর নাম-- 
বয়স-_. 

অবস্থ।-- 
গময়-. 

তাবিখ_ 
উপকরণ $ ঘোড়ার চুল, হেয়ার হোল্ডার, লাল এবং কালো! কালি, 

টিন্থপেপার, কীচি, ম্যারিফাইং মাস, হ্রীন। 
পরীক্ষণ প্রণালী :--অতীক্ষার্থীর বাম হাতটি চিৎ করে; কি থেকে 

১* লে্টিমিটার দূরে ১বর্গ সেঃ মিঃ স্থান কালোকাণি দিয়ে দাগ দেওয়! হল। 
তারপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখে লোমকুপগুলি সব কালে! কালি চিহ্নিত 
করা হল। এর পর হেয়ার হোল্ডারে ১* সের্টিমিটার দীর্ঘ একটি ঘোড়ার চুল 
লাগিয়ে রাখা হল। অভীক্ষার্থী ও অভীক্ষকের মধ্যে একটি কাঠের জীন 

থাকবে। জ্রীনের তল! দিয়ে অভীক্ষার্থী হাত বাড়িয়ে দেবে। হেয়ার 
হোন্ডারটি ধরে কালো! কালি চিহ্মিত প্রতিটি দাগে আন্তে আস্তে র্শ করাতে 
হবে। অভীক্ষার্থী যে স্থানে চুলচির স্পর্শ পাবে, সেইস্থানে হ্যা বলবে এবং 
সেইস্থানটিতে অভীক্ষার্থী লাল কালির চিহ্ন দেবে। সমস্ত কালো! চিহ্নিত বিন্দু 
স্পর্শ করা হলে; টিন্থ পেপারে এ চিহুগুলি অঙ্কন করতে হবে। হাতের উল্টো 
পিঠে এবং পাশে অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করতে হবে। 

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ £__তোমাত্র হাতটি জ্রীনের তল! দিয়ে 
আমার দিকে বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার হাতে ঢুলটি স্পর্শ করাব। 



৪ মনোবিজ্ঞান 

যখনই তুমি ম্পর্শন্ছভুতি লাভ করবে; হ্যা বলবে । মনে রেখো, পরে অন্তবর্শন 
লিখতে হবে । 

চিত্র ১--পেন পয়েন্ট ও হেয়ার হোল্ডার 

পরীক্ষকের সতর্কতা £ ঘের] দেওয়া স্থানটির প্রত্যেকটি বিন্দুতে চুলটি 
স্পর্শ করাতে হবে। স্পর্শ করার সময় যেন বেশী চাপ না দেওয়া হয়। চুলটি 
খাড়া ভাবে স্পর্শ করাতে হুবে। স্পর্শ করানর স্ময় পরীক্ষকের হাতের 

আঞ্চুল বা কোন অক্ষ যেন পরীক্ষার্থীর হাতে না লাগে । 

হা মোট ১০টী স্পর্শ 

নাও বিন্দু 
হ্যা 

শা ॥ 

তালিকা নং---১ 
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অভ্যরশনি £- আমি যখন স্পর্শবোধ করছিলাম হা বলেছি । মাঝে মাঝে 
অতীক্ষক যখন লাল কালির দাগ ছিচ্ছিল তখনও ভুল করে হ্যা বলেছি। 

সিদ্ধান্ত (00709198100. ) £---অভিক্ষার্থীর বামহাতের সোজা পিঠে মোট 
১০টি ম্পর্শ বিন্দু পাওয়া গেছে। 

২। সমত্ঠাঃ-স্যন্্রণা কেন্ত্রবিন্দু আবিফার--( 0 93010:5 72812 
81069 ) 

মৌলিক তত্ব £_ত্বকের উপর আমরা ঘে যন্ত্রনার অনুভূতি পাই তাহা 
সর্বত্র সমান লয়। 

জাধারণ বিবরণ £-_পূর্বের স্তায়। 
উপকরণ $-_-পেনপয়েন্ট (7281) 7০106 ), টিস্থপেপার, সের্টিমিটার স্কেল, 

লাল ও কালে! কালি, স্রীন ম্যাগনিফাইং নান । 

পেনপয্েণ্টের বর্ণন1 £__এর একদিকে সর স্থচের মত পিন লাগানো 
আছে। অপর দ্দিকে একটি হাতল আছে। এ স্থচের মত অগ্রভাগ ত্বকের 

উপর রাখলে যন্ত্রণার সংবেদন হয় । 

পরীক্ষণ প্রপালী:-_পরীক্ষার্থীর বামহাতের সোজ! পিঠের একবর্গ সের 
পরিমাণ স্থান চিহ্নিত করে, ম্যাগনিফাইং গ্লাদের সাহায্য লোমকুপগুলি দেখে 

কালো কালি দ্বার! চিহ্নিত করতে হবে। এর পর পেনপয়েণ্টের নক অগ্রভাগ 

এ কালে! কালি চিহ্ছিত প্রত্যেকটি স্থানে ঠেকাতে হবে। পেনপয়েণ্টের 

ছঁচলে। অগ্রভাগ যেন হাতে না বিধে যায় লক্ষ্য করতে হুবে। পরীক্ষার সময় 

পরীক্ষার্থী কাঠের স্তীনের তল! দিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দেবে। হাতের সোজা 
পিঠ ও পাশে ও অন্থুরূপভাবে পরীক্ষা করা হুবে। টিন্থপেপারে ছাপ তুলে 
নিতে হবে। 

ফলাফল £- পূর্ব পরীক্ষণের অঙ্গবূপ 
অস্তপর্শন $--( 106:08199০9680 ) 

সিদ্ধাস্ত (00001981070) £- পূর্বের ভ্তায়। 
৩। জঅমস্যা উষ্ণ কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কার (710 9200)079 8100 99০6) 

মৌলিক তত্ব $__ত্বকের উপর আমরা গরম বোধ করি। ত্বকের সর্ব 
এই উষ্ণ বিন্বৃগ্ুলি সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। তাই প্রতি লোমকৃপে উষ্ণতার 

অনুভুতি পাওয়া যায় না। 
সাধারণ বিবরণ ৫ পূর্বের স্তায়। 
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উপকরণ $--খার্দোমিটার, ২টি শিলিগাব, গরম জল, দিলিবিটার স্কেল, 
লাল ও কালো কালি, তুলো, টিক্ছুপেপার, জীন । 

লিলিশুারররর বর্ণনা ইহা! একটি ধাতু নিশ্থিত হন, এর হাভলটা 
কাঠেম্স, সামনের দিকটা ছু চলে! । 

পরীক্ষণপ্রণালী £--অতীক্ষার্থার বাম হাতের কজি থেকে ১* সেঃ মিঃ 
দুরে এক সেমি পরিমিত স্থান বেছে নেওয়া হল। ম্যাগনিফাইং গালের 
সাহায্যে লোমকৃপগুলি দেখে কালো কালি দিয়ে দাগ দিতে হবে। অতীক্ষক ও 
অতীক্ষার্থীর মাঝের হ্রীনের তলা দিয়ে অভীক্ষার্থী হাত বাড়িয়ে দ্বেবে। 
অতভীক্ষক মিলিগার ছুটি গরম জলের পাজ্জে ডুবিয়ে রাখবে এবং একটি 
শিলিগারের জল তৃলে! দিয়ে, মুছে, কালো, কালি চিহ্নিত বিন্দুতে ঠেকাতে 
হবে। অভীক্ষার্থী হ্যা বললে অভীক্ষক সেই বিন্দুতে লাল কালির দাগ দেবে । 

চিত্র ২স্-সিলিগার 

মাঝে যাঝে দিলিগার বদলে নিতে হবে। অভীক্ষার্থীর হাতের উন্টো পিঠ, 
গু পাশে এইরূপ পন্থীক্ষা কর! হবে। প্রত্যেকবার টিন্থ পেপারে লাল কালি 
চিহ্নিত দাগগুলি অন্কন করতে হবে। 

পরীক্ষকের সতর্কত1 :_-জলের তাপমাত্রা ঘেন ৪৫+--৫* সেঃ র মধ্যে 
সিলিগারটি সোজা করে ধরে লঙ্বভাবে হাতে ঠেকাতে &বে। 



ত্বক জাত সংবেষন দী 

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :--প্রত্থত বঙগায় পর তোমার হাতে যখন 
গরম লাগবে, তখন হা! বলবে। যনে রেখে! গরম লাগলে তবে বলবে। গরম 

নাগগগে যদি কেবল স্পর্শ পাও তাহলে হ্যা বলবে না। 

তালিক। সং--৩ 
অন্তদর্শন ₹ পূর্বের ্ায়। 
সিদ্ধাস্ত (0০0019810)-'মোট বারটি উষ্ণ বিশ্বু পাওয়া গেছে। 

৪। জঅমন্যা ১-শৈত্য কেন্দ্রবিন্দু আবিফার (110 8301079 ০০1৫ 8০%) 

মৌলিক তত্ব ১-ত্বকের সর্ব শৈত্যের অনুভূতি পাওয়া! যায় না। শৈত্য 
বিশ্ু্ুলি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। 

লাধারণ বিবরণঃ-পূর্ষের স্তায়। 
উপকরণ £--থার্শোমিটার, বরফ জলের পাত্র, ছুটি সিলিগার, টিস্ৃপেপার, 

লাল ও কাঁল কালি, স্কেল, জ্রীন, ম্যাগনিফাইং মীন ও তুলো । 
প্রণালীঃ__পূর্ব পরীক্ষার অনুরূপ । 
পরীক্ষাির সতর্কতা; _জলের তাপ হবে ২৫* লেঃ। দিলিগারটি 

খাড়া ভাবে ধরতে হবে। আলগাভাবে সিলিগারটি স্পর্শ করাবে, যেন কোথাও 
চাপ না পড়ে। 

ফলাফজ-_পূর্কের সায় 



স্িজীব্দ অগ্রযান্জ 

স্বাদ ও আপ সংবেদন (39799609) ০ 65865 8:00. ৪:98]1) 

১। জমন্তা। £--বিভি্ন খান্ত বন্তর স্বাদ নির্ণয় (010 291:702896969 

017980)6 (99698) | 

মৌলিক তত £__ন্বাদ ও গন্ধ একত্রে মিশ্রিত থাকে । আমরা খাস্ত বন্ধর 
বিভিন্ন স্বাদ পাই তার গন্ধের জন্ত। গন্ধ ছাড়া-'অনেক খাছই খ্বাদ হীন। 

সাধারণ বিবরণ £_-অতীক্ষার্থীর নাম, বয়ল অবস্থা, সময» তারিখ! 
উপকরণ £- চার প্রকার খান্ত (১) মিষ্ট ব্রব্-চিনি ও মধু; (২) টক 

জব্য-_লেবু ও তেঁতুল; (৩) লবনাক্ত জরব্য-_লবণ ও নিযকি, (৪) তিজত্রব্য-_ 
'উচ্ছে ও নিমপাতা । 

প্রণালী $--অভীক্ষার্থী জিভ বের করে, চোখ বন্ধ করে বসবে। পরীক্ষক 
একটি চামচে করে তার জিহ্বায় খাবার দেবে। পনীক্ষার্থী কিরূপ স্থান 
অন্থভব করছে বলে মুখ ধুয়ে ফেলবে। এরপর আবার একটি খান্ত মুখে দেওয়া 
হবে। একে একে সব খাবার জিনিষ এই ভাবে মুখে নিয়ে অভীক্ষার্থী ব্বাদ 
নিরূপণ করবে। খাবার জিনিষগুলি জোড়া জোড়া করে আস্বাদন করবে 
যেমন প্রথমে চিনি, তারপর মধু জিভে দেওয়া হবে। 

এর পর অতীক্ষার্থী নাক টিপে চোখ বন্ধ করে বসবে। এবংপূর্বের স্তাঁয় 
আর একবার মিষ্টি, তেতো, লবণাক্ত প্রভৃতি খাবারগুলি অভীক্ষার্থার মুখে 
দ্বেবষে। অভীক্ষার্থী জিহ্বার কোন স্থানে কিরূপ স্বাদ অস্থভব করছে বলবে। 
কলা কল ২. 

চোখ বন্ধ করে ও নাক খুলে! চোখ বন্ধ করে ও নাক টিপে 
খাস্থযবস্ত 225251822০5 

বাদ শ্বাদের স্থান স্থাদ স্বাদের স্থান 
১। চিনি মিষ্ট [জিভের ভগা। বোঝা যায় না -- 
২। আধূ এ * এ মিই জিভের ভগ! 

৩। নিমপাতা তিক্ত |জভের গোড়া তিক্ত জিভের গোড়। 

৪1 উচ্ছে তিক্ত এঁ বোঝা যায় ন! - 

তালিকা নং--৩ 



বাদ ও জ্াণ দংব্দন ৯ 

অন্তর্শন ঃ--নাক যখন খোল! ছিল তখন চোঁখ বন্ধ করা থাকলেও কোন 
খাবার মুখে নেওয়া হয়েছে, বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু নাক বন্ধ করে 
খাচ্যের তফাৎ বোবা যাচ্ছিল না। টকের স্বাদ পাশেও পেয়েছি, জিতের 
ভগাতেও পেয়েছি । স্বাদের স্থান ভাই সব ঠিক যত বলতে পারিনি । লময় 
লষয় আন্দাজে বলে দিয়েছি। 

২। জমন্ডা ৫ নানা প্রকার গন্ধের পরীক্ষা! (00505220060 00 80811) 

মৌলিক তত্ব £__বিভিন্ন গন্ধ মিশ্রিত হলে একে অপরকে বিলুপ্ত করে। 
জাধারণ বিবরণ £-_পূর্ব্বের স্তায়। 
উপকরণঃ:--ডবল অলফা]ক্টোমিটার, কাঠের ফাপা সিলিগার এৰং 

বিবিধ গন্ধ ভ্রব্য। 

চির ৩__জল ক্যা্টোমিটার 

পরীক্ষণ প্রণালী ৫--অলফ্যাক্টোমিটারের টিউৰ ছুটি প্রথমে নাকের মধ্যে 
« লিমিটার পর্ধ্যস্ত প্রবেশ করাতে হবে। টিউবের মধ্যে নিঃশ্বাস ভ্যাগ 
করবে না। কেবল প্রশ্বাস গ্রহণ করবে। প্রথমে গন্ধযুক্ত সিলিগার গুলির 
গন্ধ পৃথক ভাবে আজ্রাণ করবে। তারপর ছুই প্রকার গন্ধযুক্ত দিলিগার 

কাঠের টিউবে লাগিয়ে জ্রাণ নেবে। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় গন্ধ আ্রান 

করে অভীক্ষক মতামত দ্বেবে। 



গন্ধ ভ্রব্য (অনুভূত গন্ধ 

লেবু গন্ধ লেবু গন্ধ 
১. 

আনারস গন্ধ 

ভূভীক্স অম্্যাক্স 
আবণ সংবেদন (4.0916075 96109890107) 

সমত্যা:্শকম্পনের পরীক্ষা (70 09200008089 80020) 
11078650208 )। 

চিত্র ৪-টিউনিং ফর্ক 

মৌলিক তত্ব £_-শব বাতাসে তরঙ্গের হ্ট্টি কৰে 
এবং এই শষ তরঙ্গ কানে লাগলে আমরা শব শুনতে 

পাই। তরঙ্গ দেরধ্য ও তার কম্পনের উপর শ্বরগ্রাম 

(6০0) নির্ভর করে। 

সাধারণ বিবরণ $- পূর্বের স্তায়। 
অভীক্ষার্থী নাম-_ 
উপকরণ £__টিউনিংফর্ক, রেলোনান্স বক্স, ফেন্ট যুক্ত 

হাতুড়ি। 
প্রণালী :-_রেসোনাব্স বক্সের উপরে টিউনিং কর্ক 

বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ঘ দিলে ন্বর শোনা! যাবে। টিউনিং 
ফর্কের গায়ে কম্পন সংখ্যা (ড10:581020) লেখা থাকে । 

ভিন্ন ভিন্ন টিউনিং ফর্ক রেসোনাব্স আধারে বলালে স্বর চড়া 
না, গম্ভীর, সরু অথবা মোটা! বোঝা ঘায়। ছুটো বিভিন্ন 

৮:6০), এর টিউনিং ফর্ক একসঙ্গে হাতুড়ি দিয়ে পিটলে 
'্বরের ওঠ! নামা এবং কম্পন বোঝা ঘায়। 



কিজুত্ব অঞ্যাক্ষ 

দর্শন সংবেদন (দ:5081 59896102) 

(১) জমন্য। £ ষ্েরিও ক্কোপের সাহায্যে তরি অয়তন দর্শন (ঘ:০ 
09000086883 9691:90800010 ড18102) ৮ 8692909০029) 

মৌঙ্গিক তত্বঃ আমরা যখন বাম চোখ দিয়ে কোন বস্তকে দেখি তখন 
বস্তর বাম দিকটি বেশী করে দেখি এবং ভান চোখ দিয়ে যখন দেখি তখন 
ৰস্বর ভান দিকটা বেশী করে দেখি। ঢূই অক্ষিপটের ছবির এই বৈষষ্যকে 
বলে অক্ষিপটের বৈষম্য (096109]1 018811)। কোন বস্তকে বাম 

চোখ দিয়ে যেমন দেখতে, সেইরূপ একটি ছৰি এবং এর থেকে আড়াই ইঞ্চি 

দুরে ভান চোখ দিয়ে যেমন দেখায় সেইরূপ একটি ছবি স্টেরিও স্কোপ যন্ত্রের 
সাহাযো দেঁখলে ছুটি ছবি দেখিনা, দেখি বস্তর ঘনত্ব অর্থাৎ গভীরতা ও দূরত্ব। 

উপকরণ ঃ স্টেরিও স্বোপের জন্ত তোলা ৪ জোড়া ছবি। 
প্রণালীঃ স্টেরিও স্কোপে এক জোড়! ছবি লাগিয়ে নিয়ে যন্ত্রের মধ্যে 

তাকালে একটি ছবি দেখা! যাবে, ছুটি নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা যাবে 

চিজঅ--€ 

গভীরতা । এইভাবে একে একে ৪ জোড়া ছবি স্টেরিপস্কোপে লাগিকে 

গভীরতা, উচ্চতা, দুরত্ব গ্রভৃতি দেখতে পাবে। এই দুরত্ব প্রভৃতি দেখাকে 

বলে ভ্রি-আয়তন দর্শন। 

অধ্যাস (1159107) 

আকৃতিগত অধ্যা্গ (010 052007096569 8189 11188100) | 

২। সমস্যা: মূলার লায়ার চিজের অধ্যাস। 



১২ মনোবিজ্ঞান 

মৌলিক তত্বঃ অধ্যাস ভ্রান্ত গ্রত্যক্ষণ ছাড়! কিছুই নয়। বস্তকে ঘখন 
ভুল করে অন্তরূপে প্রতাক্ষণ কত্ধি, তখনই হয় অধ্যস। 

সাধারণ বিবরণ ১ পূর্বের স্যার 
উপকরণ : মুলার লায়ার ইলিউদন বোর্ড, খিলিমিটার স্কেল, পর্দা, খুতনির 

বিশ্রাম স্থল। ্ 
মুলার লায়ার ইলিউসন বোর্ডের বর্ণনা £ একটি কার্ডবোর্ড দিয়ে 

তোমরা নিজেরাই এই যন্ত্রটি গ্রস্কত করতে পাঝ। প্রথমে একটি চওড়া কার্ডবোর্ডে 
লাদা কাগজ সেটে দাও এবং তার ওপর 4.3. অংশ কেটে নাগ । 4,703» ৩০ 

মিলিমিটার করে কেটে নাও। এবার আর একটি কম্ন চওড়া কার্ডবোর্ড কেটে 

তার উপরও লাদা কাগজ সেটে নাও। 

চিত্র-”* 

এই সকু কার্ডবোর্ড চওড়। কার্ডবোর্ড & 3 রেখার নীচ দিয়ে এমনভাবে 

রখ যেন নর কার্ডবোর্ডেটিকে ভানদিক অথব] বাম দিকে টানা যায়। এবার 

সরু কার্ডবোর্ডের উদ্টো পিঠে, 0 বিন্দুকে শুন্ত ধরে শেষ পধ্যস্ত একটি 
মিলিমিটার স্কেল তৈরী করে নাও । 4. 3 অংশকে বলে এ্যাবে! হেড (40০ 

17680) এবং 3 0-কে বলে ফেদার হেড (17680097 77980.)। 

পরীক্ষণ প্রণালী £ পবীক্ষার্থীকে নিয়রূপ নির্দেশ দেবার পর, পরীক্ষার্থা 
0 অংশ টেনে 479 -.730 করবে। পরীক্ষক ৩* বার রেখা ছুটি কমবেশী করে 

দেবে, এবং পরীক্ষার্থাও 4.3. 70 করবে । পরীক্ষকও প্রতিবার 730 অংশ 
মেপে রাখবে। 

পরীক্ষার্থর প্রতি নির্দেশ £ “আমি 48 অপেক্ষা 80 ছোট করেছি 
তুমি ভান হাত দিয়ে 0 অংশ টেনে 43৮0 করে দাও । আমি যতবার 
এমনি ছোট কবে দেব, ততবার তৃষি ঠিক করে দেবে।” 

পনবাঁর পরীক্ষা! করার পর পরীক্ষক আবার নিম্নরূপ নির্দেশ দেবে। 



দর্শন নংবেদন ১৩ 

“আমি এবার &9-র চেয়ে 70 বড় করে দিলাম । তুমি 7 অংশ টেনে 
13৮70 করে দ্বেবে। আমি যতবার ৰড় করে দেব, তুমি ততবার লদান 
করে দেবে। 

ছোট থেকে সমান করার বড় থেকে সমান 

তালিকা নং--৫ 

পরীক্ষকের জতর্কতা : পরীক্ষার্থী মাত্র একবার টেনে 47370 করবে 
বার-বার চেষ্টা করবে না। আর পরীক্ষার্থীকে কোন মতেই পেছনের স্ব্বেলটি 
দেখানে। চলবে না। 

জাস্ত ওজন ড/ 91816 21108701) 

৩। সমজ্যা £$ ওজনে অধ্যাসের প্রভাব নিরূপণ (70 09100108009 

8181)6 1115981070 ) 

মৌলিক তত্বঃ চোখে দেখে আমর! অনেক লময় ভুল অঙ্গুমান করি । 
একে বলে অধ্যাল। 

দা 
বোতল চিত্র-”৭ 
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লাঙারণ বিবরণ; পূর্বের স্তায়। 
উপকরণ ৪ জোড়া বোতল ও তৃলা দ। 
গ্রণালী ৪ জোড়া বোতল নাও। ১জোড়! বোতলের ওত অন্ত জোড়া 

বোতলের ওজন থেকে পৃথক হবে। প্রত্যেক জোড়ার ছুটি বোতল এক 
ওজন বিশিষ্ট কিন্ত বিভিন্ন আরুতির অর্থাৎ একটি বড় এবং অপরটি ছোট। 

এইরূপ সমান ওজনের এক এক জোড়া বোতল পরীক্ষার্থীর লামনে ন্বাথ। 
পরীক্ষার্থী বুড়ো আঙ্গুল ও মধ্যমার লাহায্যে বোতল ছুটি একে একে 

তুলে বলবে, কোন বোতলটি ভারী। এই্রূপে চার জোড়া বোতল নিয়ে পরীক্ষা 
করতে হবে। 

১ ছোট ছোট 
বড় 

২ ছোট ছোট 

তালিক নং--৬ 

উপসংহার £-_দেখ। যাচ্ছে একই ওজন বিশিষ্ট বিভিন্ন আরুতির বোতলের 
মধ্যে ছোটটি অপেক্ষাকুত ভারী মনে হয়। এর কারন হুল, বড় ওছোট 

ছুটি বোতল পাশাপাশি থাকায় আমর! বড় জিনিষটি তোলার সময়, 
অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি প্রয়োগ কবি, কারন আমর! ধরে নিই বড়টি ভারী । 
ছোটটি তোলার সময় সেই অন্গমানের বশেই আবার কম শক্তি প্রয়োগ করি 
ফলে বোতলটি অপরটির থেকে তারী মনে হয়। 

অন্তদর্শন £-বোতলগুলি একে একে তুলে গ্রতিবারেই নিঃসংশয়ে বুঝতে 
পেরেছি ঘে ছোটটি বেশী ভারী । 



শঞ্থগম অগ্জ্যানজ 

পরাভব মৃত্তি (8:%5: 7:0989) 
৪। জমজ্য! :-_-নএঞর্থক পরাভব যুন্তি গঠন ( [1০ 1092907080%69 

2088%659 46697 10880 )। 

মৌলিক তত্ব :-_বস্তর অনুপস্থিতিতে বস্তকে দর্শন করার নাম পরাতৰ 
মৃত্তি। পরাভব মৃতি ছুই প্রকার :-€১) সার্থক পরাভব মৃত্তি ও (২) নঞ্থক 
পরাতব মৃত্তি। কোন রং-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকানর পর যাঁদ মা! দেওয়ালে 
চোথ রাখা হয় তাহলে সেখানে এ রং-এর অহপূরক রং দেখা যাবে। একে 
ৰলে নঞ্্থক পরাভব মৃত্তি। 

সাধারণ বিবরণ : পূর্বের ্ তায় 
উপকরণ :-_দাদা, লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ রং-এর কাগজ ) আঠা, 

কাচি, স্কেল ও স্টপ ওয়াচ। 
প্রণালী £__লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙিন কাগজগুলির থেকে ১ বর্গ ইঞ্চি 

পরিমান একটি করে টুকরো! কেটে নাও। এবার ৪টে বড় কাগজের টুকরো 
নিযে প্রত্যেকটির কোনে রঙের টুকরা ৪টি সেঁটে নাও। এ রঙিন কাগজের 
মাঝখানে একটি কালো কালির বিন্বু দাও, সাদ! কাগজের মাঝেও অনুরূপ বিন্দু 
দিতে হবে। 

পরীক্ষার্থীকে বল! হল লাল কাগজের কালো বিন্দুর দিকে তাকাও । "আমি 
যতক্ষণ না, হ্যা বলি ততক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। হ্যা] বলা মাত্র, লাল কাগজ 

থেকে চোখ সরিয়ে সাদা কাগজের কালে বিন্দুর দিকে চাইৰে। এখন কি 

দেখছ বল। যেজিনিষটি দেখছ তার রং কি এবং আকার কিরূপ? ও ছবিটা 

যখন আর দেখতে পাবে না, তখন আমার টেবিলে টোক] দিয়ে জানিয়ে দেবে। 

চোখ কিন্ত এ সাদ কাগজেই রাখবে। আবার ঘদি এ ছবিটা দেখ তাহলে 
আবার টৌক] দ্বেবে, চোখ থেকে সরে গেলে আবার টোকা দেবে। যখন আর 

একেবারেই দ্বেখছ না, তখন চোখ তুলবে ।” 
এবার স্টপ ওয়াচ নিয়ে পরীক্ষা] আরস্তভ করবে । ১ মিনিট লাল কাগজের 

দিকে পরীক্ষার্থী চেয়ে থাকবে তারপর পরীক্ষক হ্যা বলবে। পরীক্ষার্থা কতক্ষণ 
তাবমৃ্তিটি দেখছে তার সময় নিতে হবে; পুনরায় ভাবমৃত্তির স্থায়িত্বের সময় ও 
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নিতে হবে। উত্তে্গক থেকে পরীক্ষার্থীর চোখের দুরত্ব হবে ৪* সেপ্টিবিটাতা 
প্রত্যেকটি কাগজ নিয়ে তিনবার পরীক্ষা করতে হুবে। 

তালিকা সং--৭ 

৫1 জমস্য। £ সদর্থক পরাভব মৃত্তি (70 99700086566 ০0816155 
৪52 2700585 )। 

মৌলিক তত্ব ঃ কোন বং বা আলোর দিকে অল্লক্ষণ তাকিয়ে থাকলে 

অনেক সময় অন্ুপূরক রং না দেখে আমরা সেই রংটিই দেখি । একে বলে 

লবর্থক পরাভব যৃত্তি। 

সাধারণ বিবরণ ₹ পূর্বের ম্যায় 



পরাভব মৃত্তি ১৭ 

প্েগালী; অন্ধকার ঘরে আলো জেলেই নিভিয়ে দিবে পরীক্ষার্থীকে 
জিজ্ঞে করতে হবে সে কি দেখছে। 

ফলাফল : পবীক্ষার্থীর উত্তর : শুধু আলোটি সাদা দ্বেওয়ালের গায়ে 
মুহুর্তের জন্য দেখ! দিয়েই মিলিয়ে গেল । 

মর অগ্্যান্স 

স্বরণ ক্রিয়! (11970028775) 

১। অমজ্যা : সংখ্যা তালিকার সাহায্যে পৰীক্ষার্থীর শ্রবণ গত স্থ্তি 
বিস্তার নিয় (010 09691000109 6199 700920005 8%0, 06 0109 ৪8০19০৮ 0৮ 
10098105০01 ৫78165 )। 

মৌলিক তত্বঃ কোন বিষয় একবার মাত্র শুনে বা দেখে যতটি মনে 
থাকে, তাকে স্বতির বিস্তার (00900০1৪১৪০) বলে। 

লাধারণ বিবরণ £ পূর্বের ন্যায় । 
উপকরণ : ৩টি সংখ্যা তালিকা, কাগজ ও পেন্সিল। 
প্রস্ততি : তিনটি সংখ্যা তালিকা প্রস্তত করতে হবে। সংখ্যা তালিকা? 

প্রস্ততের নিয়ম নীচে দেওয়া! হল। 
(১) তিনটি সংখ্যা! থেকে আরম্ভ করে, প্রত্যেক সাস্বিতে একটি করে সংখ্যা 

বাড়বে । দশম সারিটি হবে ১২ সংখ্যার । (২) একই লংখা! পর পর থাকবে 

না। (৩) সংখ্যাগুলি ক্রম অন্ুযাঁয়ী বসান] চলবে না। (৪) একই অঙ্ক: 

কোন সারির প্রথমে বা শেষে বসবে না। 

নির্দেশ 

“আমি তোমাকে কয়েকটি সংখ্যা বলব, শোনামাত্র সেই সংখ্যাগুলি আমি 

যে অন্থক্রমে বলেছি, সেই অন্ুক্রমে তুমি লিখবে। এইভাবে আমি যতক্ষণ 
বলে যাব, ততক্ষণ তুমি শুনে যাবে এবং প্রতিবার লিখবে ।” 

পন্বীক্ষণ প্রণালি: অভীক্ষক ১ম তালিকাটি নিয়ে পরীক্ষা নুর 
করবে। প্রথম সারিটি শোনার পর, অভীক্ষার্থী, সেটি লিখবে । এইভাবে সমস্ত 
তালিকাটি বল! হয়ে গেলে অতীক্ষার্থাকে পাচ মিনিট বিশ্রাম দিয়ে দ্থিতীক্ষ 

ন্ 
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তালিকাটি বলা হবে। আবার পাঁচ মিনিট বিশ্রাষেয় পর তৃতীয় ভালিকাটি 
বলা হবে। 

অভীক্ষক খুব তাড়াতাড়ি বা ধীরে দংখ্যাগুলি বলৰে না। এক সেকেগ্ডে 
একটি মাজ সংখ্যা! বলবে। লময় দেখার জন্ত অভীক্ষকের কাছে স্টপ ওয়াচ 

থাকলে ভাল হয়। পরপর ছুবার ব্যর্থ হলে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে। 

কলাফল 

১ম তালিকা! 

পরীক্ষণ সংখ্যা সংখ্যার [টিক সংখ্যা,/ | প্রাপ্ত | সবচেয়ে 

নং উপস্থাপন | পুনরাবৃত্তি সংখ্যা | মান বেশ মান 

ঙ ৩৬৮ ৩৬৮ া ৩ 

২ ৮২৫৭ ৮২৫৭ ৯ ৪ 

৩ ৭২৯৪২ ৭২৯৪২ রা € 

৪ ৯৫২৮৫৩ ৯৫২৮৫৩ / ঙ 

৫ 6৭৯২৭২১ | ৪৭৯২৭২১ ্ ৪ 

ঙ ৬২৮৫২৯৪৮ |] ৬২৮৫১৪৯ ৯ 

ণ ৮৪২৫৭৯১৩২ ৮৪২৪৫৩ ১ 

তালিক1 নং--৮ 

২য় তালিকা 

পরীক্ষণ সংখা! সংখ্যার [ঠিক সংখ্যা-»/| প্রাপ্ত | সবচেয়ে 
নং উপস্থাপন পুনরাবৃত্তি (ভুল সংখ্যা-»| মান | বেশী মান 

১ ২৫৮ ২৫৮ ৯ ও 

৯ ৪৩৭৪ ৪০৭৪ ৯/ . 

৩ ৫৭২৬১ ৫৭২৬১ ৯ € 

৬৯৪৮২ ৫ ৬৯৪৮২৫ ৯ ঙ 

€ ৯৫২৭৩১৮ ৯৫২৭৩১৮ ই ৭ রর 

ঙ ২৯৭৩৩৪১৯ ২৯৭৩৫৭**, 6 

৭ ৮৫২৯৬১৭৩১ | ৬৪৩২, ১৫ 

তালিকা নং--৯ 



স্মর্ণ ক্রিয়া ১৪ 

৩য় তালিকা 

| 

পরীক্ষণ সংখ্যা 1 সংখ্যার [ঠিক সংখ্য। »/। প্রাপ্ত ] সবচেয়ে 
নং উপস্থাপন | পুনরাবৃত্তি ভুল সংখ্যা-»। মান | বেশী মান 

স্পা শিশিরে | এজাহার ০...» সপ ০ ] ১০০৪ 

১ ৬৯৪ ৬৯৪ ২/ ৩ 

২ ৭৩৫১ ৭৩৫১ নী ৪ 

৩ ৯৬৮৪২ ৯৬৮৪২ ৬/ ৰ ৫ 

৪ ৭৫৮৭৩৬ | ৫৮৭৩৬ বি । ৬ 

€ ৮৫৭২৬৯৪ ূ ৮৫ ৭২৬৯৪ রি ৭ 

৬ ৯৪৮৫ ৭৩০১ র ৯৪৮৫৭৩০১ |. »/ ৮ 
৭ ০৫৩৮২৭১৬৪৯৪ | ৫৩৮২৬৪ ূ ১৫ এ 

৮ ৯৬৩৬১ ৫২৮৩৭ ৰ ৯৭৩৪ ১৫৩ ১৫ 

তালিক। নং--১০ 

অন্তদর্শন : ৪টি করে সংখ্যা ভাগ করে নে রাঁখবার চেষ্টা করেছিলাম, 
আর শোনার সময় খুব মন দিয়ে শুনছিলাম । সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, 
ততই মনে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। 

& 

সিদ্ধান্ত অভীক্ষার্থীর স্মৃতি বিস্তার-+7১7৮-২২ সদ বত৩ 

২। অমন £_-অক্ষর তালিকার সাহায্যে শ্রবণগত স্বতি বিস্তার নিণয়। 

(1210 09,21221709. 11091000908) 01 6৮০৪ 990]69৮ 80016010115 ০5 

2098708 01 817080968 ) 

মৌলিক তত্ব ১_ পূর্ব পরীক্ষণের অক্কুরূপ। 
লাধারণ বিবরগ :- পূর্বের ন্যায় 

উপকরণ £--৩টি অক্ষর ভালিকা?, স্টপ ওয়াচ, কাগজ, পেঙ্গিল। 

প্রস্তুত প্রণালী £- পূর্বের স্তায় কেবল বর্ণ নিয়ে তালিকা প্রস্তত করতে 
হবে। 

প্রণালী :-_পূর্বব পরীক্ষণের অহুন্ূপ। 
ফলাফল : পূর্বের স্তায় 



২৬ মনোবিজান 

জিদ্ধাস্ত :__ 
৩| জমজ্যা :--কোন কিছুর পরিচিতির সাহায্যে স্বতির পরীক্ষা1। 

(0:০0 180001396569 20520025 082778 25০08015600 205১০৫) 

মৌলিক তত্ব :__আমরা কোন কিছু শেখার পর মনে সংরক্ষণ করে 
বাথি। পরে সেই বিষয়টি দেখলে আবার চিনতে পারি। বাইবের 
উদ্দীপকের সাহায্যে মস্তিষ্কের সংরক্ষিত স্থান উত্তেজিত হয় ফলে আমরা চিনতে 
পারি। 

সাধারণ বিবরণ £- পূর্বের স্তায় 

উপকরণ :-_৫*টি গাছের ছবি বা ৫২টি তাস। স্টপ ওয়াচ। 
প্রণালী :- পরীক্ষক ৫০টি ছবির থেকে ২৫টি পৃথক করে রেখে দ্বেবে। 

এবার অবশিষ্ট ২৫টি ছবি একে একে অতীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবে । 
১টি ছবি ১ সেকেগ্ডের বেশী দেখান হবে ন। ২৫টি ছবি দেখান হয়ে গেলে 
অভীক্ষক সরিয়ে রাখা ২৫টি ছবি এ দেখান ছবির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। 

এইবার অভীক্ষক একে একে ৫০টি ছবি আবার অতীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত 
কববে। অতীক্ষার্থীকে বলা হবে__এই ছবিগুলির সঙ্গে তোমাকে দেখান 
ছবি মিশিয়ে দিলাম । এবার একে একে সব ছবিগুলি তোমায় দেখাব, এর 

মধ্যে ষে ছবিটি তুমি চিনতে পারবে বলবে।” অভীক্ষক অভীক্ষার্থার উত্তর 
লিখে রাখবে । পরীক্ষার্থী যদি ভুল করে যে ছবি দেখান হয়নি তা চিনতে 
পেরেছে বলে তাও লিখে রাখবে । 

কঙ্গাফল £- 

পরীক্ষণ [ মেশান ছবি | প্রিচিত_-*/ 
নং (২৫+২৫) | অপরিচিত-_- ৯ 

সস পপ |. সদ | শপপপীপিবাগা পল শপ পাপা পপ 

১ ১ ৯/ ১৮ ৩ 

পরিচিত ছবির ভুল করে 
সংখ্যা চেনা 

স্পস্প আ জপিশ শর শত চাপ 

৬. 

ঙ ৩ 

৪ 

৫ 03111 7 
তালিকা নং--১১ 

৮ ৫. ২৯৮ ২৯ 



স্মরণ ক্রিম ২১ 

অস্তবর্শন :-- 
জিদ্ধান্ত :-. 
প্রকৃত মান :--১৮-- ৩.৮ ১৫ 

৫ ১৫, অভীক্ষার্থীর নিভূল চেনার শতকরা হল২৫-"৬ 

৪। জঙ্ন্ডা 2 10198750178 11960. এ স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা! । 

(01০ 99691008056 006 08080165 ০0৫ 2091001% ৮5 18810208 

209000৫ ) £- 

মৌলিক ভত্ব £_ সাধারণতঃ স্বতি শক্তির পরিমাপ করি কোন একটি 
বিষয় আয়ত্ত করতে কতবার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন তা লক্ষ) করে। তে যত 

কমবার আবৃত্তি করে শিখতে পারে, তার স্মৃতিশক্তি তত প্রথর। 

উপকরণ £ 08৪:০স্ম যন্ত্র, স্টপ ওয়াচ, কাগজ, পেন্সিল ও বারটি অর্থহীন 

সিলেবলের একটি তালিকা । অতীক্ষার্থীর নাম ইত্যাদি। 

প্রস্তত প্রণালী :-_ 
অর্থহীন শব তালিকা গ্রস্ত প্রণালী :__ 

(১) তিনটি অক্ষর নিয়ে একটি অর্থহীন শব্দ তৈরী হবে। 

(২) ছুটি ব্যঞ্জনবর্ণ দুপাশে এবং মধ্যে থাকিবে একটি স্বরবর্ণ । 

(৩) শব্দগুলি অর্থহীন হবে। 
(৪) একই ব্যঞ্রনবর্ণ শব্দের আদদিতে বা অস্তে থাকবে না। 
€) সমগ্র তালিকাটিতেই একই ব্যঞ্জনবর্ণ বারবার ব্যবহার কর! চ্পবে 

না 

(৬) অক্ষরগুলি ক্রম অঙ্গসারে থাকবে ন৷ 

পরীক্ষন প্রণালী :-_-পূর্বব পরীক্ষণের ন্তায় একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা 

প্রস্তত করিবার পর অভীক্ষক 0880:০"দ যন্ত্রের সাহাঘো এ শব্ধ দেখাবে । 

একটি শব্দ দ্বেখানোর ছুই সেকেণ্ড পর আর একটি শব দেখাতে হুবে। ১২টি 
শব এইভাবে দেখানোর পর অভীক্ষক অভীক্ষার্থীকে সেগুলি লিখতে বলবে। 
লেখ। হলে অভীক্ষক আবার এ শবগুলি পূর্বের ন্যায় দেখাবে। যতক্ষণ পর্যাস্ত 
না সমস্ত তালিকাটি অতীক্ষার্থী নিভু ভাবে শিখতে পারে, ততক্ষণ অভীক্ষক 
এইভাবে পরীক্ষা করবে। 



২২ মনোবিজ্ঞান 

অসতীক্ষার্থার প্রতি নির্দেশ £_“আষি তোমাকে কতকগুলি শঝ এই 
যন্ত্রের দাহায্যে দেখাব। লবগুলি দেখ! হয়ে গেলে, আমি যখন বলব তখন 

তুমি শব্গুলি ক্রম অনুসারে লিখতে চেষ্টা করবে। 

চিন্ত্--0890:0ম যন্ত 

জ্যান্রো যন্ত্রের বর্ণন। ১-_-এটি একটি গবাক্ষমুক্ত কাঠের যন্তর। ৩* মে.মি, 

লন্বা ও ২৫ সে. মি চওড়া একটি কাঠের ওপর ৭৭ সেঃ মিঃ লম্বা ও ২৫ সে. মি 
চগুড়া একটি কাঠ লম্বভাবে অবস্থিত, এই কাঠটিতে একটি গবাক্ষ আছে। 

এই কাঠের পেছনে ২১টি কিলকযুক্ত একটি কাঠের ফ্রেম আছে। কিলকগুলি 
২৫ সে দূরে দুরে অবস্থিত। একটি ছিটকিনির লাহায্ে ফ্রেমটিকে উঠান, 
নামান যায়। একটি কাগজে পরীক্ষার বিষয়গুলি লিখে এই ফ্রেমে সেঁটে 

দেওয়া! যায়। গবাক্ষের লাঁমনে একটি কাঠের জীন থাকে, এ স্কৰীনটি তুলে 
দিয়ে ছিটকিনির দাহায্যে কাঠের ফ্রেমটী ধীরে ধীরে ওঠান নামান যায় এবং 

গৰাক্ষ দিয়ে অভিক্ষার্থী বিষয়টা দেখে মনে রাখে। 



স্মরণ ক্রিয়া ২৩ 

কল্াফজল $-_ 

পুনকবুদ্রেক 

ৃ শব্ধ তালিকা ১ম | ২য় | ৩য় ৪র্ঘ | ৫ম | ৫ষ্ঠ | "| ৮ম 

বার | বার | বার | বার 

50 105 [70510067009 17079100910 00 
0788 08 10700810765 10779 10708 1005 10778 1079 
12414 ০414 18141581415 414 04111520৫ 
0, ০0] 014 |ঘ0] 01 | 071 07,007 [01 
১006 ৪79 1919 1910 1913 1897 
ঘা01থ 0 
7880 | এত এত 140 
যাব ছলেনাঘ | দাতার | 
02 ড05 102 102 102 1502 
704 [এ 11] 11] 11711411114 1106 
191৯৭ )]ড 11] |) |) 10 [0 0] 
3004 301৮ 1801410741801418 01419010418 00419 014 
ঠিক উত্তর ৪ ৫ ১৩ ১১ ১১ ১৭ 

ঠিক উত্তরের ৩৩ 0 ০1 8৪৭% | ৫৬% | ৭৫% | ৮০% | ৮৮% | ৮৮% 1১৯০% % শতকরা 2% | ৪৭% | ৫৬% | ৭৫% | ৮*% % 

তালিক?--১২ 

মন্তব্য --+১২টি অর্থহীন শব্ধ আয়ত্ত করতে অভীক্ষার্ধার ৮ বার পুনরা- 
বৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে। 

অস্তদর্শন $__অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করার সময় অর্থ আরোপ করার চেষ্টা" 
করেছি। যেমন 70 ঢে 7 বাংলায় অর্থ বিশিষ্ট শব ছুপ হতে পারে। এই 
ভাবে অর্থ আরোপ করায় আমার খুব স্থবিধ! হয়েছিল । 

৫। মস্ত! ২-সঞ্য় পদ্ধতিতে স্বতিশক্তির পরিমাপ । 
(00 09657120509 6092 98080165 01 10970)025 0817)6 99518 

316000 ). 

মৌলিক তত্ব ১--আমরা বারবার আবৃত্তি করে শিক্ষা করি। শিক্ষা করার 

পর বছুদিন পুনরাবৃত্তি না করলে ভুলে যাই। কিন্তু দেখা গেছে, তখন যদি 
আবার একই জিনিস শেখান হয় তাহলে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অনেক কম 

ঈরকার হয়। 



ঞ্ও নাবিজ্ঞান 

লাধারণ বিবরণ £ _পূর্বের স্তাছ। 
ভিত উপকরণ $-৮)৮৪৮০জ যয, স্টপওয়াঁচ, ১২টি অর্থহীন শবের তালিকা, 
কাগজ ও পেন্সিল। 

পরীক্ষণ প্রণালী £--পূর্ববের অর্থহীন শব্দের তালিকাটি মৃখস্থ করানর 
৭ দিন পরে এ পরীক্ষা করতে হবে। পূর্বের তালিকাটি অতীক্ষার্থীকে 
3886০ যন্ত্রের সাছাযো দেখানো হবে। প্রত্যেকটি শব দেখান পর 

২ সেকেগুড বিশ্রাম নেবে। সম্পূর্ণ তালিক! আম্ত্ত করতে অভীক্ষার্থীর কতবার 
দরকার হয়েছে লিখবে । 

পুনকদ্রেক 

শব্ধ তালিকা উমার] হবার] জারা 

মান, 01 70] না0] 
৪811 খঢ0িভ 11851 হেড 
এ] 570) ত]]) 317) 
এস [নস | সু | বাস 
070. 10% 1105 
৬01) 773) 

11 

তালিক1--১৩ 

তন্তঘর্পন ২--অর্থহীন ইংরাজী শবের অর্থ আরোপ কক্ষতে বিশেষ 

খক্বিধে হয়দি । 



স্মরণ কিছ ২৫ 

মন্তব্য এক সপ্তাহ পূর্বে ঘে তালিকাটি মৃখস্থ করতে অতিক্ষার্থার 
৮ বার লেগেছিল, এখন মাত্র তিনবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে। 
সুতরাং সঞ্চয় পদ্ধতিতে আটবার পুনরাবৃত্বির প্রয়োজন হয়েছে । এক লথাহ 
পরে সেই তালিকা! অভিক্ষার্থীর (৮-৩) ৫ বার কম লাগল। অর্থাৎ ৫ বার 
লাত (88108 ) হল। 

৬। জমন্যা। £--অর্থহীন শব তালিকার সাহায্যে সম্গগ্র গদ্ধতি ও অংশ 

পদ্ধতি গ্রয়োগের তুলনা মূলক পরীক্ষা। 
(120 00200970 09: 800. 13019 10661008 ০0৫ 169101706 0810£ 

000-880738 07890911818 ), 

মৌলিক তত্ব £__অর্থহীন শব তালিকা সমগ্র পদ্ধতি অপেক্ষা অংশ 

পদ্ধতিতে শিখলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত শেখা যায়। 

সাধারণ বিবরণ ১ 
উপকরণ £--0886০স যন্ত্র, ই্পওয়াঁচ, ছুইটি ১২টি শব বিশিষ্ট অর্থহীন 

শব্ধ তালিক! | 

পরীক্ষণ-প্রণালী £-_ছুটি অর্থহীন শব তালিকা প্রস্থত করা হছল। এখন 
8880. যন্ত্রের সাহায্যে গ্রথম চারটি শব একে একে দেখান হল। প্রত্যেকটি 

শব ২ সেকেও্ড ধরে দেখান হবে। এই ৪টি শব মুখস্থ করানর জন্য আরও 
কয়েকবার এ একই ভাবে শবগুলি দ্বেখানে! হল এবার পরের ৪টি শব এ একই 

ভাবে মুখস্থ করা! হল। এই ৪টি শব মুখস্থ হয়েছে দেখলে শেষ ৪টি শব একই 
তাবে মুখস্থ করাতে হবে। সমস্ত তালিকাটি শিখতে অভীক্ষার্থীর কত সময় 
লাগল তা অতীক্ষক লিখে রাখবেন। 

এবার দ্বিতীয় তালিকাটির ১২টি শব একের পর এক 788৮০" যন্ত্রের 

সাহায্যে অতীক্ষার্ধীর কাছে উপস্থাপিত কর। সমগ্র.তালিকাটি মুখস্থ করতে 
খ্তীক্ষার্থীর কত লময় লেগেছে লক্ষ্য করতে হবে। 
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ঠিক উত্তর ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ঠিক উত্তরর £৮9% | ৬৭% | ৭8% | ৮৩% | ৯২% 1 ১৯০% 

শতকর1% 
৯ জপ 

সময় ৯ মিনিট 

তালিক1--১৫ 

অন্তবর্শন £__৪টে, ৪টে শব্দ মুখস্থ করতে মোটেই সময় লাগেনি । কিন্ত 

সমগ্র তালিকাটি মুখস্থ করতে সময় বেশী লেগেছে আর বিরক্তিকর মনে 

হয়েছে। 

মন্তব্য ৫ _অর্থহীন শব্দ তালিকার ক্ষেতে অংশ পদ্ধতিতে শিখতে কম 

সময় লাগে। সমগ্র পদ্ধতিতে বেশী সময় লাগে। 
৭। সমন্তা ৫--গছ্ের সাহায্যে সমগ্র পদ্ধতি ও অংশ পদ্ধতি প্রয়োগের 

তুলনা মূলক পরীক্ষা (10 ০0207875708 800 1019 10969০৫. ০৫ 

19870106 98806 72:089 1079890690. 801607215 ), 



ব্৮ মনেমিজান 

মৌলিক তত্ব £স্-দমগ্র পদ্ধতিতে কোন অর্থযুক্ত বিষয় শিখতে অনেক কম 
লময়ের দক্বকার হয় । অংশ পদ্ধতিতে শিখতে দেরী হয়। 

সাধারণ বিবরণ $--পর্বের ভ্যায়। 
উপকরণ :--ছুটি একই ধরণের গন্ভাংশ, স্টপ ওয়াচ। 

পরীক্ষণ প্রণালী £--গ্ভাংশ ছুটি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন 
তাদের ঘের্ঘ্য ও দুরহতা যথা সম্ভব একই প্রকার হয়। প্রথমে পনীক্ষার্থীকে 
প্রথম গগ্ভাংশটিকে অংশ পদ্ধতিতে শিখতে দেওয়া হল। এই গগ্যাংশটিকে 
ফুই সমান ভাগ করে নিতে হবে। অভীক্ষার্থী প্রথম অংশটি বারবার পড়ে 
মুখস্থ করবে। তারপর দ্বিতীয় অংশটি অন্থুূপ ভাবে মুখস্থ করবে। 
এই ভাবে সমস্ত গগ্ভাংশটি শিখতে কতটা সময় লাগল অভীক্ষক লিখে রাখবে । 

পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর এবার সমগ্র দ্বিতীয় গদ্ঠাংশটি অভিক্ষককে মুখস্থ 
করতে দেবে। অতীক্ষার্থীর মুখস্থ করতে কত সময় লাগল অভিক্ষক 
লিখে রাখবে । 

অন্তদর্শনি $-_সমস্ত গছ্যটী মুখস্থ করার সময় তার ভাবটি মনে রেখে মুখস্থ 
করেছিলাম । কিন্তু অংশ, অংশ করে মুখস্থ করার সময়, তার ভাবটি ভাল করে 
ধরতে পারিনি । 

ফলাফল £-_১ম তালিকাটি অংশ পদ্ধতিতে শিখতে লেগেছে-৭ মিনিট 
দ্বিতীয় তালিকাটি সমগ্র পদ্ধতিতে শিখতে সময় লেগেছে-৫ মিনিট । 

অর্থাৎ সমগ্র পদ্ধতিতে অর্থপূর্ণ বিষয় শিক্ষা করে ২ মিনিট সময়ের 
সাশ্রয় হয়েছে। 

মস্তব্য £- _অর্থ বিশিষ্ট বিষম আক্গত্ত করতে হলে সমগ্র পদ্ধতিতে কম সময়ে 
শেখা যায়। অংশ পদ্ধতিতে বেশী সময় লাগে। 

শনগুঙস আপ্রযাহ্জ 

বং এব মিশ্রণ € 0০০1982 128150778 ) 

১। সন্ত £-স্রং সংষিশ্রনের হুত্রগুলি পরীক্ষা । (71০ 0972307086:869 

৫706 18৬৪ ০1 ০010 108602:998). 

মৌলিক তত্ব £_-রং সংমিশ্রণের শ্ত্র তিনটি । 
০১) অঙ্থপূরক ছটি বং ঠিক অনুপাতে মিশ্রিত করলে পরম্পরকে বিলুপ্ত 



বংস্ঞথ ছিশ্রাণ হও 

করে এবং ধূসর রং-এর লংবেদন দেয় এবং ঠিক অহুপাতে মিশ্রিত না করলে হে 
রংটি বেঙ্গী থাকে সেটা বেশী ফুটে ওঠে । 

(২) পরম্পরের অ্থপুরক নয় এমন ছুইটি রং মিশ্রিত করলে তাদের 
অন্ভবর্তা রঙের কৃটি হয়। 

(৩) ছু জোড়। অঙ্থপুরক রং ঠিক অনুপাতে মিশ্রিত করলে ও ধূসর রং-এব 
নংবেষন দ্ধেয়। 

সাধারণ বিবরণ £ পূর্যের ন্যায়। 
উপকরণঃ দাদা, কালো, লাল, সবুজ, হলুদ ও নীল রং-এর চাকতি, 

রং সংমিশ্রক যন্ত্র, টানা, জীন । 

পরীক্ষণ-প্রণালী ঃ ১* অথবা ৮ সের্টিমিটার ব্যাসার্ধে, চাকতিগুলি কাট। 
চাকতির মাঝখানট1 গোল করে কাট! থাকবে, যাতে বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে লাগানো 

যায়। চাঁকতিগুলোর ব্যাসার্ধ বরাবর, কাটা থাকবে; এই কাটা অংশের 
মধ্যে দিয়ে একটী চাকতি দিয়ে আর একটা চাকতির অংশ দরকার মত 

ঢাক যায়। 

প্রথমে অভীক্ষক ১৮** সাদা ও ১৮০* কালো রং-এর একটি চাকতি 

ঘোরাবে এবং যে ধুসর রং-এর স্থষ্টি হবে সেটি অভীক্ষককে দেখাবে । 
১ম জুত্রঃ এবার অভীক্ষক পর্দার আড়ালে হস্রটি রেখে যন্ত্রে লাল ও সব্জ 

চাকতি ছুটি এমন ভাবে আটকাৰে যেন ঘূর্ণায়মান অবস্থায় তার! ধূসর রং-এর 
সংবেদন দেয়। অভীক্ষক অতীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করবে মে কি বং দেখছে? 
এবং আগের দেখা ধুসর রং-এর মত এই ধুসরটি কি না। এবার চাদ দিয়ে 
রং-এর চাঁকতিগুলির কৌণিক পরিমাণ যেপে নিতে হবে। 

নীল ও হলুদ রং-এর ডিস্ক ছুটি একনঙ্গে এমনভাবে বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে 
আটকানে হল যেন তারা ধুসর রং-এর স্থষ্টি করে ॥ অতীক্ষার্থী এবার ও ধূসর 

রং হল কি না বলবে এবং প্রথমে দেখা ধুসর রংটি এই রং-এর অন্থরূপ কিনা! 
তাও বলবে । চাদ দিয়ে অভীক্ষক চাঁকতি ছুটির কোণ পরিমাপ করে নেবে। 

২য় সুত্র; লাল ও নীল রং ছুটি বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে আটকে দেওয়া হল। 

অভীক্ষার্থী কি রং দেখছে বলবে । অভীক্ষক চাদা দিয়ে রং ছুটো৷ মেপে নেবে। 
অন্থরূপ ভাবে লাল হলুদ এবং নীল সবুজ রং দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। 

অভীক্ষার্থা প্রতিবারই কি রং দেখছে বলবে অভীক্ষক চাদ! দিয়ে রং-এক' 
ডিস্কগুলির কোণ পরিমাপ করবে। 



৩০ হনোবিজ্ঞান 

৩য় সুত্র : লাল, সবুজ ও নীল হুল রং-এর ডিক্বটী বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে 
এমনভাবে আটকান হল যে সেগুলি একসঙ্গে ঘোরাঁলে ধুনর রং-এর হ্যাট করবে। 
অতীক্ষার্থাকে গ্রশ্ব করা হবে লে কি রং দেখছে এবং এই ধুলর বর্ণ প্রথম বার 
দেখানো! ধুর বর্ণের অন্থরূপ কিনা তাও জিজ্ঞাসা করতে হবে। অতীক্ষক চাদ 
দিনে ভিন্বগুলির কোণ পরিঙ্কাপ করবে। 

অতীক্ষার্থার প্রতি নির্দেশ £ এই বর্ণ মিশ্রক যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে বসবে। 
প্রথমে যে ধূসর রংটি দ্বেখছ তাল করে লক্ষা কর। এবার আমি অন্ত কতগুলি 
চাকতি এই হল্ত্ের সাহায্যে ঘোরাব। যখনই তুমি পূর্ব্বের দেখা ধুনর রং-এর 
অন্থরূপ ধূনর রংটি দেখবে, আমাকে বলবে। এরপর আমি ছন্ত কতগুলি 
চাকতি ঘ্বোরাব, তখন কি রং দেখবে পরিষার বলবে। 

অতীক্ষকের সতকর্তাঃ (৫১) চাকতি গুলি শক্ত করে বর্ণমিশ্রকে 

'আটকাতে হবে। দেখতে হবে সেগুলি যেন নড়াচড়া না করে। 
(২) চাকতিগুলি খুব জোরে ঘোরাতে হবে। 
(৩) চাকতিগুলি ঘোরানর সঙ্গে সঙ্গেই অভীক্ষা্থীকে প্রশ্ন করবে ন|। 

প্রথমের দ্দিকে অন্ত রং ছিটকে (23017) দেখা দিতে পারে। 

কজাফল £ 

১ম স্জ 

বংএর পরিমাণ 
ডিগ্রি* 

সাদ? ১৮০? ] 
কালো 

বএর নাম বুংএর' লংবেদন 
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২য় সুজ 

রংএর পরিমাণ 
বংএর নাম ডিগ্রি* বং সংবেদন 

লাল ও হলুদ | ১৮**+-১৮০* কমলা 

১৮৯*+-১৮** | বেগুনি 
১৮০৪ স্শ ১৮৩ 

তালিকা--১৭ 

৩য় সুত্র 

বংঞএর নাম | রংএর পরিমাণ | রং সংবেদন 

সাদাকালো | ১৮০*শ- ১৮০ 

লাল 
লবুদ. | 
নীল ] 
হলুদ 

ভালিকা--১৮ 

জন্তদর্শন : রংগুলি সব দময় ধুর মনে হয়নি । অনেকটা বিদ্থুট বং-এর 
মত লাগছিল। রং-এর নাম করনের সময় খুব মুস্কিল হয়েছিল। রংগুলো বেশ 
ভালোই লাগছিল কিন্ত ওগুলো কি রং ঠিক বলা যায় না। তাই নানাভাবে 

বোঝানর চেষ্টা করেছি। 
অস্তব্য : পরীক্ষাগারে যে রংগুলি নিয়ে আমরা কাঁজ করি সেগুলি বিশুদ্ধ 

নয় ভাই ঠিক ধুসর রং পাওয়া যায় ন1। 

ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিতে প্রভেদ 

১। সমস্তা £ বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করা। (নু 

8600.07080:905 61£126 800 13988£176 ০1 01979106 108250105 )। 

মৌলিক তত্বঃ বিভিন্ন ব্যক্তির দৈহিক ওজন ও উচ্চতার তারতম্য হয়ে 

থাকে। এবং এই তারতম্য তাদের মানসিক গঠনেও বিভিন্নতা আনে। 

লাধারণ বিবরণ £ পূর্বের অন্গরূপ । 
উপকরণ £ একটি উচ্চতা! মাপক যন্ত্র ও একটি ওজন পৰিমাপক ঘন্তর। 
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যন্ত্রের বর্ণনা $ (১) উচ্চতা মাপক যন্ত্র (568 10708697) একটি কাঠের 

দণ্ড। এই দণ্ডটি শর একটি কাঠের ওপর বসানো । এই দণ্ডের গায়ে স্কেল 

পায়ো সী 

চিত্র ১০.-"9০170102)6661 ও 5/6581১1775 9০916 

আকা আছে। আর একটি পাতলা কাঠ দণ্ডের উপর দিকে লাগানো আছে। 
এই কাঠটা তলার কাঠের সমাস্তরাল। এই কাঠটিকে ইচ্ছামত উপরে নীচে 

সরান যায়। তলার কাঠটির উপর দাড়িয়ে ওপরের কাঠটি মাথায় স্পর্শ করিয়ে 
দিয়ে দণ্ডের গায়ে যে স্কেল আছে তার থেকে উচ্চতা দেখে নিতে হয়। তলার 

কাঠটির ওপর বাবু হয়ে অভীক্ষার্থীকে বসিয়ে বার উচ্চতা! নিতে হবে। 
(২) ওজন পরিমাপক যন্ত্র ( ড918121706 208010109 ) :- ইহা 

গোলাকার ধাতু নির্মিত একটা যন্ত্র। মন্ত্রী ঘড়ির মত দেখতে । এতে একটা 

আছে আর আছে ঘড়ির কাটার মত একট] কাটা । যার ওজন নেওয়া হবে সে 

এ যন্ত্রের উপরে উঠবে । এ কাটা স্কেলে যে দাগ নির্দেশ করবে, সেইটি হবে 

উক্ত বাক্তির ওজন। 

পরীক্ষণ প্রণালী £ অভিক্ষার্থীর দাড়ানো অবস্থার উচ্চতা নিতে 
হবে। খালিপায়ে স্টেডিও মিটার যন্ত্রে দাড়াবে, অভিক্ষককে ওপরেন্র কাঠটি 
অতঙক্ষির্৫থার মাথায় ঠেকিয়ে দিগ্সে স্কেল থেকে উচ্চতা লিখে নিতে হবে । 

অতিক্ষার্থী এবার স্টানভিওমিটারের ওপর লোজ! হয়ে বসবে, মাথায় কাঠটি 
স্পর্শ করধার পর অভীক্ষক উচ্চতা লিখবেন । 
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ওজনের পরিমাপ করার সময় অভীক্ষার্থী খালি পায়ে সম্মুখে দুটি রেখে 
মো! হয়ে দাড়াবে, অভিক্ষক ওজনটি দেখে লিখে রাখবে। 

এইভাবে একে একে ২৫ জনের ওজন ও উচ্চতা অভিক্ষক পরিমাপ 
করবে। 

কঙগাফল : 

রে নাম উচ্চতা । উচ্চতা 

জভীক্ষকের সতর্কতা ঃ ওজন নেবার সময় কারে! পায়ে জুতো, গরম 
জামা, ভারী কোট বা জিনিষপত্র যেন না থাকে দেখতে হুবে। উচ্চতা 

মাপবার সময় কাঠটি অতীক্ষার্ধার মাথায় সাবধানে স্পর্শ করাতে হবে, ঘেন তার 
মাথায় আঘাত না লাগে । 

২। সমস্ত: হাঁতের মুঠির জোর পরীক্ষা (0 2098907:9 (06 
৪0:820£02) 0£ 005 £210 )। 

মৌলিক তত্ব: শারীরিক শক্তি ব্যক্তি ভেদ্দে বিভিন্ন। অতএব হাতের 
মুঠির জোর পরীক্ষা করে আমরা ব্যক্তিতে ব/ক্তিতে পার্থক্য নির্ণগন করি। 

সাধারণ বিবরণ : পূর্বের ন্যায় । 
উপকরণ । ভায়নামোমিটার । 
যন্ত্রের বর্ণনা : এই যন্ত্রটিতে ত্রিং আছে। হাত দিয়ে ধরবার জন্ত 

ছুটি দ্রিরাপ (88170) আছে। বাইরের ষ্টিরাঁপ থেকে তেতরের স্টিরাপটি মুঠি 

চিত্র ১১--ডায়দামো মিটার 

করে ধরে চাপ দিতে হয়। সেই জন্তে বাইরের টিরাপ ও ভেতবের হিরাপের 
দুরত্ব এমনভাবে ঠিক করে নিতে হবে যাতে সব চেয়ে জোরে চাপ দেও! 

১. 
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যায়। সাধারণতঃ ট্িরাপ ছুটির দূরত্ব বুড়ো আছুলের ভগ! প্রকে কড়ে 
'আচ্গুলেন দৃত্ত্বের অর্ধেকের সমান বাখা হুয়। হাতের মুঠির জোর মাঁপিবার 
জন্ভ এতে একটি গোলাকার কেল আছে এবং কাটা আছে। এই কাটা যেখানে 
নির্দেশ দেবে, সেইটি হবে মুঠির জোর । 

পরীক্ষণ প্রণালী £ হ্িপারটি ঠিক করে নিয়ে সুঠির জোর পরীক্ষা হুর 
করতে হবে। মুঠির চাপে কাটাটি যে অঙ্ক নির্দেশ করবে সেইটিই হবে হাতের 
মুঠির জোর। একবার ডান ছাতে ও একবার বাম হাতে পরীক্ষা! করতে হুবে। 
১* সেকেণ্ডের ব্যবধানে এই পরীক্ষা করা হবে। অন্ততঃ তিনবার ডান হাতে 
এবং তিনবার বাম হাতে পরীক্ষা করবে। ২* জন ব্যক্তির হাতের মুঠির 
জার পরীক্ষা করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। 

অভীক্ষাথার প্রতি নির্দেশে £ “এই ট্টিরাপটি একবার ডান হাতে ও 
একবার বাম হাতে চাপ দিতে হবে। আমি যখন যে হাতে চাপ দিতে বলব, 

তুমি সেইমত চাঁপ দেবে। যত জোরে পার চাপ দেবে।” 

তালিকা-২* 

৩। জমস্যা £__মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমীপ করা (19 49662002706 
609 95701089110 10092 01 61১6 800180$) । 

মৌলিক তত্ব মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রশ্থের মাপ থেকে 9908170 1209. 
বার কর ঘায়।! 99008110 17509 এব স্তর হল ০9]208110 30082 ৮ 

রহ ১১০০ । এই 10095 দেখে বাক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নিকূপন কর! হয়। 

জাধারণ বিবরণ £_ পূর্বের স্যাঁয় 
উপকরণ :--ক্যালিপার (08129 )। 
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081109 যন্ত্রের বর্ণন। :--'এই যন্ত্রটি অনেকটা! এবড়ীর মত দেখতে । 
মাথার দৈর্ধ্য ও প্রস্থ এর সাহায্যে মাপা হয়। এতে একট! স্কেল লাগানে! 
থাকে । যস্ত্রের ছু দিকট। মাথায় শক্ত করে চেপে স্কেল থেকে মাখার মাপ 
দেখে নিতে হয়। | 

চিত্র ১২--ক্যালিপার . 

পরীক্ষণ প্রণালী :_-অস্ততঃ ১৫ জনের মাথার মাপ নিতে হবে। প্রথমে 
মাথার প্রস্থের মাপ নিতে হবে। ছুই কানের উপরের দ্বিকে ক্যালিপারের ছুই 
দিক আটকে দিতে হবে। এর পর যন্ত্রে লাগানে। স্কেলের সাহায্ মাথার সৰ 
চেয়ে চড়া অংশের মাপ নিতে হবে। তারপর মাথার দৈর্ধোর মাপ নিতে 
হবে। ছুই ক্র মাঝখানে ক্যালিপাবের একদিক শক্ত করে ধরে মাথার উপক্ব 
দিয়ে পেছন দিকে চেপে ধরে মাপ নিতে হবে। 

প্রতি নির্দেশ £-মাথা সোজা রেখে বসবে। নড়বে না। 
আমি তোমার মাথার মাপ নেব। 

(092015811 11009. 
পরীক্ষার্থীর মাথার 

নাম মাথার প্রস্থ মাথার দৈর্ঘা প্রস্থ ১২১৩৩ শ্েণীকরণ 

দৈর্ঘ্য 

১২০ মিঃ মিঃ ১৫০ মিঃ মিঃ] ৮০ 22002, [199০ 
9970708110 

৮৫৭১ 1731৯০01) 
29101)9119 

৬৬৬৭ 70011900 
65920108119 

৩৬৮ 00119180 
36101087119 

লিগার ছে ওরাল তেরি 
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মস্তাব্য £--- ০90%110 19992. এর সাহায্যে মাথার খুলির শ্রেণী বিভাগ কর। 

ঘায়। ঘাদের ০970)08110 22065 ৭৫ এর কম তাদের বলে লঙ্কা মাথা, ডলিকে। 

লেফালিক (1)01001)0 9870758150 )। 1209 যদি ৭৫ থেকে ৮১ এর মধ্যে 

হয় তাহলে তাকে বলা হয় মাঝামাবি মাথা (20990 ০91১8189 ), যর্দি ৮১ 

এবং ৮১ থেকে ৮৭ এর মধ্যে থাকে তাহলে তাকে বলা হয় চওড়া মাথার দলে 

(8190125 090128110 )। ৮৭ এবং ৮৭ এর বেশী হলে অত্যন্ত চওড়া মাথার 

দলে (85709282905 980109110 ) পড়বে। 

ভভউম অম্যান্স 

বং পছন্দ 
১। সমস্য! :-_-অহ্ুক্রমিক তুলনা পদ্ধতির সাহায্যে অতীক্ষার্থার বিভিন্ন 

বর্ণের প্রতি অনুরাগ নিরূপণ করা। (০ 09700000907569 00100 

1079:19787009 92106 88219, 100961000. )। 

মৌলিক তত্ব :-_নানা পরিবেশিক এবং ব্যক্তিগত কারণের জন্য বিভিন্ন 

ব্াক্তির বিভিন্ন রংএর প্রতি অনুরাগ জন্মে । 

সাথারণ বিবরণ :-_-পূর্বের স্তায় 
উপকরণ ₹_ছয়টি বিভিন্ন বর্ণ লম্পন্ন রঙিন কার্ড। 
পরীক্ষণ প্রণালী :--লাল, নীল, হলুদ্ন, কমলা, বেগুনি ও সবুজ রংএর 

কয়েকটি কার্ড নেওয়া হবে। অভীক্ষক বিভিন্ন কার্ডগুলি অভিক্ষার্থাকে দেখতে 

দ্নেবেন। অতীক্ষার্থীর যে বংটি সব চেয়ে ভালে! লাগে তুলে নেবে। পছন্দ 
করা কার্ডটি সরিয়ে রেখে অতীক্ষক অবশিষ্ট কার্ডগুলির থেকে আবার যে বূংটি 

স্ব চেয়ে পছন্দ বেছে রাখবে। অভীক্ষক এ কার্ডটিও সরিয়ে রাখবে । এই 

ভাবে অভীক্ষক অবশিষ্ট কার্ডগুলি দেখাবে । অভীক্ষার্থা যে বংটি প্রথমে 
পছন্দ করেছিল সেইটি হবে বর্ণান্থরাগের প্রথম রং, তার পরেরটি হবে দ্বিতীয় 
রং। পরীক্ষার সথবিধার জন্ত রংগুলির পিছনে 4&, 3, 0১ 10, 7) , লিখে 
রাখবে। 

পরীক্ষার্থার প্রতি নির্দেশ ;_-আমি তোমাকে রঙিন কার্ডগুলি দেখাব । 
খুৰ ভাল করে দেখে তোমান্ব থে রংটি সব চেয়ে বেশী ভালে! লাগে সেটি বেছে 
নেবে। এব্পর আবার অবশিষ্ট রংগুলি ভোমায় দেখাব । আবার তৃষ্নি ঘে 
রংটা সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে বেছে নেবে। এই ভাবে আমি যতবার 
তোমায় রঙিন কার্ড দেখাব, ততবার তুমি একটি করে বং পছন্দ করবে। 



বংএর দিজাণ খ 

লাল-*ঞ, নীল-" 0, হুলুফ 0, কমলা), বেগুনি. 10, সবুজ." 
এইভাবে অতীক্ষক কার্ডের পেছনে লিখে ন্বাখবে। 

কলাফল 

'অতীক্ষার্থার পছন্দের অঙ্রূপ :--- 
41807) 
0 

৪০৩ 

এ 

[৪৬৩৮৩ 

তালিকা-_-২২ 

মন্তব্য £__-অভীক্ষার্থীর সবচেয়ে বেশী পছন্দ হুল 7) অর্থাৎ কমল! রং; 
তার পর পছন্দ & অর্থাৎ লাল, তারপর যথাক্রমে হলুদ, নীল, বেগুনি ও সবুজ । 

অস্তদর্শন $-_গ্রথমের দিকে রংগুলি ভালোই লেগেছিল। কিন্তু শেষের 
দিকের রং আমার মোটেই ভালো লাগেনি । তাই ইচ্ছা না থাকলেও বেছে 
নিয়েছি। 

২। জমন্তা! £--যুগ্প পদ্ধতিতে অভীক্ষার্থীর বর্ণান্থরাগ নির্ণয় । ( ঘু'০ 
90001090569 00100 10626991006 81778 08190 901009971907) 

107961)00. ), 

মৌলিক তত্ত্ব নানা কারণে আমাদের রংএর উপর অঙ্থ্রাগ জন্মায়। 
ছুটি রং একসঙ্গে দেখালে যেটি সব চেয়ে ভালো লাগে তুলনা করে সেটি বেছে 
নেওয়া যায়। 

সাধারণ বিবরণ £--পূর্ববের অস্রূপ | 
উপকরণ £__ছস্সটি রঙিন কাগজের কার্ডবোর্ড এবং বঙিন কার্ডগুলি 

দেখাবার জন্য উপযুক্ত ফ্রেম। 

পরীক্ষণ প্রণাঙ্গী £--একটি কার্ডবোর্ডের মাঝখানে একইঞ্চি ব্যবধানে ছুটি 
ছিদ্র কর! হল। ছিত্রুগুলির পরিমাপ হবে এক বর্গইঞ্চি। এই ফ্রেমের ছিত্র 

দ্বার যুগ্ম বং দেখান যায়। কার্ডবোর্ডের ফ্রেমটি সাদ কাগজ দিয়ে ঢেকে 
রাখতে হবে । সাদা পশ্চা্পটে রংগুলি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠবে । লাল, নীল, 

হুলুর্দ, কমলা, বেগুনি ও সবুজ কার্ডের পেছনে যথাক্রমে 4 73 0$ 1), 42) ও 

লিখে রাখতে হবে। 



৩৮ মনোবিজ্ঞান 

এইবার সয়টি বং নিয়ে পর্বীক্ষ। আরস্তড করতে হবে। জোড়ার সংখ্যা 

হ্ত্র হলঃ 31) । বষ্মমোট রংএর সংখ্যা। অতএব টি বংএর সম্ভাব্য 

জোড়া হবে »০-০67--)--18 এবার রংগুলিকে ইচ্ছামত উল্টে পাণ্টে 

সাজিয়ে নিয়ে অভীক্ষার্থার কাছে উপস্থাপন করতে হবে। ১ম ছকে রঙগুলি 
কিভাবে উপস্থাপিত করা হবে দেখান হবে। ছিতীয় ছকে পরীক্ষার্থীর রংএর 
পছন্দ লেখ! হবে। তৃতীয় ছকে অভীক্ষার্থা কতবার কোন রংটি পছন্দ করল 
লেখা হবে। 

১ম ছক ( রং উপস্থাপন ) 

19 1 1] | 12 28 

91141 38 

&73 প্রথমে, 80 দ্বিতীয় বারে, &.0 তৃতীয় বারে দেখান হবে ইত্যাদি। 

২য় ছক ( রংএর পছন্দ ) 

বং পছন্দ 

৩য় ছক (পছন্দ রংএর সংখ্যা ) 

রং 4& 3০0 3 ন॥ এ 

৪ ৩ * ১৭ খ্ 



চরণ অঞ্্যাজজ 

মনোযোগ 

১। জমল্তা £_-মনোযোগের পরিষর নির্ণয় (1110 09697100109 10109 

8080 01 86900102, ০0 69 ৪01016906 )" 

মৌলিক তত্ব £--এক মৃহূর্তের জন্য দেখে যে কয়টি বন্ধ বা বিষয় মনে 
রাখ! যায় তাকে বলে মনোযোগের পরিসর | 

সাধারণ বিবরণ পূর্বের স্তায়। 
উপকরণ £-্যাচিস্টোস্কোপ, ষ্পওয়াচ, তিনটি সংখা] তালিকা, কাগজ ও 

পেছ্দিল। 

সংখ্যা ভালিক! প্রস্তুত প্রণালী £ সংখ্যা তালিকা গুলি প্রত্বত করিবার 
সময় নিয়লিখিত নিয়মগুলির অঙ্গসরণ করতে হুবে। 

(১) সংখ্যার মধ্যে কোন ক্রম ব্যবহার হইবে না। 
(২) কোন অঙ্ক পর পরব্যবহার করবে না। 

(৩) একই অঙ্ক সংখ্যা লারির প্রথমে এবং শেষে ব্যাবহৃত হবে না। 

(৪) কোথাও 0 শূন্ত ব্যবহার চলবে না। 
(৫) ছুই অঙ্ক থেকে আরম্ভ করে আট অঙ্ক পর্যাস্ত সংখ্যার সারি হবে। 

প্রত্যেক সারিতে একটি করে অঙ্ক বাড়বে। . 
ট্যাচিস্টোক্কোপের বর্ণন! $-_-এই যন্ত্রটিতে একটি গবাক্ষ আছে। এই 

গবাক্ষ দিয়ে মুহূর্তের জন্য কোন বিষয় দেখান যায়। বিষয়টি পর মৃহূর্তেই 
অদৃশ্ঠ হয়ে যায়। 

পরীক্ষণ প্রণালী £__সংখ্য তালিকা! প্রস্তত কর! হলেপরীক্ষা আরম্ত হবে। 
অতীক্ষার্থী ট্যাচিস্টোস্কোপ যন্ত্রের যে দিকে গবাক্ষ আছে, সেই দিকে বসবে । 
ট্যাচিস্টোস্থোপ যন্ত্র থেকে ৪* সের্টিমিটার দূরে অভীক্ষার্থীকে বসানো হবে। 
প্রথমে অতীক্ষার্থীকে ছুই অন্ক বিশিষ্ট সারিটি এক মুহূর্থের জন্ত দেখান হবে 
এবং তাকে বলা হবে এ সংখ্যাগুলি নিভূলি তাবে লিখতে । এইবার প্রত্যেক 
বারে একটি করে সংখ্যা বাড়িয়ে অভীক্ষার্থীকে দেখান হল। প্রত্যেক বারই 

_অতীক্ষক এক লহমায় | দেখেছে লিখবে । ১ম তালিকা! এইভাবে শেষ হলে 



৪, খনোবিজান 

'অতীক্ষার্থী ৫€ মিনিট বিশ্রাম করবে। তারপর ২য় তাঁলিক। দেখান হবে। 
এইভাবে :ভিনটি তালিক! দেখান হুবে। পবীক্ষার্থী যতগুলি নংখ্য নিভূ্লি 
ভাবে লিখতে পারবে তত মান তাকে দেওয়া হবে। অভীক্ষার্থা পর পর ভুবায 
ব্যর্থ হলে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে । 

চিত্র ১২স্্ট্যাচিষ্টোকোপ 

পল়ীক্ষার্থর প্রতি নির্দেশ £--এই যন্ত্রের সামনে স্থির হয়ে বোস। এই 
গবাক্ষ দিয়ে আমি তোমাকে মূহুর্তের জন্ত কিছু দেখাব :__তুমি একমনে 
দেখবে । তারপর হা দেখলে এই কাগজে লিখবে । এইভাবে আমি যতবার 

প্রস্তত বলব তুমি মন দিয়ে দেখবে আর কি দেখেছ লিখবে। 
অস্তদর্শন $-_-এত অল্প লময়ের জন্য সংখ্যাগুলি দেখানে! হয়েছে যে ইচ্ছা 

খাকলেও বেশী সংখ্যা দেখতে পাইনি। প্রথমে সংখ্যা দেখেছি, মুহূর্তের মধ্যে 
গবাক্ষ বন্ধ হয়ে গেছে। তারপত্র কটি সংখ্যা দেখেছি মনে মনে গুণে 

লিখেছি। 

১ম তালিকা! 

'অন্করূপ ভাবে ২য় ও ওয় তালিকা লিখতে হবে। 



মনোযোগ ৪$- 

হ ৪7৪৭8 ১৯ অতীক্ষার্থীর মনোযোগের পর্ধিসর *-_ ৩ --* ২.৪ 

অন্ভব্য ঃ মনোযোগের বিস্তার ৪--৫ এয মধ্য হয়। এত অল্প সময়ের 

জন্ত দেখান হয় বলে এতে স্থতির সাহায্য নিষ্নে মৃখস্থ করা! হায় না। এক 

মৃহূর্তে মান্য যতটুকু দেখতে পাবে তত টুকুই তার মনোযোগের পরিস্ব। 
এর বেনী কোন বিষয়ে নে চেষ্টা করলেও মন দিতে পারবে না। 

২। লমন্য1 $-_-মনোযষোগের বিচলণ ও স্থারিত্ব পরিমাপ কর] (10 
10659079 2506090100 9000. 00189610201 86697061022), 

মৌলিক তত্ব ঃ_আমাদের মন কখনও একটি বিষয়ের উপর বহক্ষণ 

থাকতে পারে না। মন সদা চঞ্চল। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ষন 
লর্ধবদাই বিচলন করে একে বলে মনোৌঘোগের বিচলন। 

দাধারণ বিবরণ £ _পূর্বের অনুরূপ । 

উপকরণ £- ম্যান চক্র, কাইমো গ্রাফ, ( দু1০8250) ) বিদ্যুৎ চুম্বক 

সম্পন্ন ্টাইলাম ( 01908:০ 209806619 ৪6109 ), ক্রোনোমিটার, ইলেক্ট্রিক 

রেগুলেটার (15)1906:0 35851860: ), সেল (9911 ), তার, ড্রাম, কাগজ, 

কেরোনিন ল্যাম্প ও বাণিশ ইত্যাদি, মেক কি (22815 0০5 )। 
যন্ত্রের বর্ণনা 2 ম্যাসন চক্র একটি গোলাকার কার্ডবোর্ড, এর কেন্রে 

গোল করে কাঁটা ছিন্র আছে। কার্ডবোডটি সাদ! কিন্ত এর একটি ব্যাসার্ঘে 
কালে। মোটা! রেখা টানা থাকে । এই রেখাটি মাঝে মাঝে কাটা বা তাঙ্গা। 

ইলেকট্রিক রেগুলেটারে চাঁকতিটি ঘোরাঁলে এই খণ্ডিত রেখাটি অদৃষ্য হয় এবং 
পরিবর্তে কতগুলি ধূনর গোলাকার বৃত্ব মনে হয়। 

কাইমোগ্রাফ হল একটি বৈচ্যুতিক যন্ত্র, এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি ড্রাম 

ঘোরান যায়, এই ড্রামে একটি ভূসা কালি মাখান কাগজ সেঁটে দিতে হয়। 
কেরোসিন ল্যাম্পের শিখাঁয় কাগজটি ধরলে কাগজে ভুলা পড়ে । 

ক্রোনোমিটার হল একটি ঘড়ি। এর সাহায্যে *ন্চচ সেকেগড পর্যাত্ত 

লময় পরিমাপ করা ঘায়। এই ঘড়িটি ধুমায়িত ঘৃণায়মান ড্রামে রেখা টাঁনে। 
মেক কি (08159 19 ) টিপলে বিছ্বাৎ চুম্বক ট্টাইলাসটি ধূমাস্িত ড্রামের 

কাগজে আর একটি রেখ! আঁকে | ট্রাইলাদটি চলে র্যাটারির লাহায্যে। 

প্রণাঙ্গীঃ কাইমোগ্রাফের ড্রামে সাদা মার্ধেল কাগজ জড়িয়ে একটু আঠা 
দিয়ে আটকে দ্নেওয়া। হল। কেরোসিন ল্যাম্পের কালে! ভূসা এই কাগজে 



৪২ মনোবিজ্ঞান 

ফেলা ছল। এবার ভুল! ন্নাখান ড্রামটি লাবধানে ধরে কাইমোগ্রাফ হঙ্ে 
লাগিয়ে দেওয়া হল। বিছ্যুৎ চুম্ঘক সম্পন্ন ই্টাইলাস, মেক কী-ও ব্যাটারি তার 
দিয়ে যোগ করা হল। এবার টাইলস ও ক্রোনোমিটার ড্রামে স্পর্শকের তায় 

রাখা হল। অভীক্ষার্থী মেক কী-তে হাতের আহনুলটি লাগিয়ে বলবে। 
অতীক্ষার্থীর থেকে কিছু দূরে ম্যান চক্রটিকে ইলেকট্রিক মোটরের সাহাযো 
ঘোরান হুল। ক্রোনোমিটারটি চালিয়ে দেওয়! হল (ক্রোনোমিটারটি যেন 
সেকেণ্ডে ১টি দ্বাগ কাটে, কাইমোগ্রাফ যন্তও একটি সুইচ টিপে চালান হল। 
অতীক্ষার্থা এক দৃষ্টিতে ম্যাসন চক্রের দিকে চেয়ে থাকবে । ম্যাসন চক্কের 

প্রান্তের দিকের একটি বৃত্তে তার চোথ থাকবে। যে মুহুর্থে এই দৃষ্ট তার 
চোখ থেকে অদৃশ্ত হবে, সেই মুহূর্তে অতীক্ষার্থী মেক কে টিপবে। বৃত্তটি 
পুনরায় না দেখতে পাওয়া পর্্যস্ত অভীক্ষার্থী এইভাবে চাৰি টিপে থাকবে, 
বৃততটি আবার দেখতে পেলে অভিক্ষার্থী চাবি ছেড়ে দ্বেবে। এইভাবে ধুমায়িত 

ড্রামটি একবার পরিক্রমা না করা পর্ধ্যস্ত অভিক্ষার্থী চাবি টিপবে, ছাড়বে। 
ভীমটি এক মিনিটে একবার ঘুরবে । অতএব ১ মিনিট কাল ধরে অতীক্ষার্থীর 
মনোযোগের বিচলন রেখায়িত করা হুবে। 

এবার ধূৃমায়িত কাগজে একটি সরু কাটার সাহায্যে অভিক্ষার্থার লাম, 
তারিখ, সময় ( ঘড়ি ১টি দাগ-ু১ সে.) এবং অমনোযোগ ও মনোযোগ চিহ্নিত 
করা হল। 

এবার এ কাগজ সাবধানে ড্রাম থেকে খুলে বাণিশে ভুবিয়ে তুলে নিয়ে 

বাঁভাসে শুকনো কর! হল। 
এবার এ চিহ্ন থেকে অভীক্ষার্থীর ১ মিনিটে কতবার মনোধোগ ছিল, 
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কতবার অমনোযষোগ ছিল, কতক্ষণ এই মনোযোগ ও অমনৌযোগ স্থায়ী ছিল 
নির্ণয় করা হল। মনোযোগ ও অমনোযোগ গড়ে কতক্ষণ স্থায়ী ছিল তাও 
নির্ণয় করা৷ হল। 

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ ঃ$ এই চাবিতে তোমার তর্জনি রেখে 
ঘৃর্ণায়মান চক্রের দিকে তাকাও। প্রান্তের দিকের একটি বৃত্তের দিকে তাকিয়ে 
থাক। যখনই এ বৃত্ত তোমার চোখ থেকে অৃশ্ত হবে, তখনই তুমি 
চাবিটি টিপবে আবার যখন বৃত্তটি তোমার চোখে পড়বে চাবি ছেড়ে দেবে। 
এইভাবে আমি যতক্ষণ না থামতে বলব তুমি চাঁবিতে একবার চাপ দেবে 
একবার ছাঁড়বে। আমি প্রস্তত বললে আরম্ভ করবে আর থাম বললে 

থামবে। 

অভীক্ষকের সাবধানতা! £_(১) ভুসা মাখান ড্রামটি সাবধানে ধরবে, 
যেন কালি ন উঠে যায় । 

(২) কাগজে ভুস! মাখানো যেন সর্বন্র সমান হয়। 

(৩) ক্রোনোমিটার ও স্টাইলাস ড্রামকে স্পর্শ করবে মাত, স্টাইলাসটি 
৪000901106 ৪6৪00 দিয়ে ড্রামকে স্পর্শ করবে । 

অন্তদর্শন আমি চেষ্টা করছিলাম বৃত্তের পরিধিটি সব সময় দেখতে 
কিন্ত অবাক হয়ে একটু পরেই আবিষ্কার করলাম হঠাৎ বৃত্তটি দেখতে 

পাচ্ছি না । 

ফলাফল £-_ 
মনোযোগেন্র | অমনোযোগের মনোযোগের মনোযোগের 

স্থায়িত্ব--সেকেও্ডেস্থায়িত্ব__সেকেণ্ডে স্থায়িত্বের গড় | স্থাক্িত্বের গড় 

৯৫ ৬ ৬৬৮৯৭ সে. ৮০ ৯৪ সে. 

পি ১৪ 

৮৭ ৯৪ 

মন্তব্য £ উদ্দীপক ছূর্বল বা আবছা হলে মনোযোগের বিচলন সহজেই 

ধরা যায় । মনোযোগ ও অমনোৌযোগের স্থায়িত্ব সাধারণতঃ গড়ে ৬.৭ সে, 

অর্থাৎ সাধারণত: আমর একটি জিনিষে ৬--৭ সে মন দিতে পারি। 
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'আছে। এই ছিত্র দিয়ে একটি দণ্ড প্রবেশ করিয়ে দ্বোলক্ ছুটির চাকার ছি 
দিয়ে প্রৰেশ করিয়ে ইহাদের ধৈর্ধ্য নিক্ষপণ করা হয়। এ চৌকো ধাতব 
পাদভুমির অপর প্রান্তে ৩টি চাবি (০) ) আছে। পরীক্ষার সময় এঁ চাঁবিতে 
দৌলক ছুটি আটকে রাখ হয়। খাড়া লৌহ দণ্ডের কাছের বড় দোলকটিকে 
বলে দ্বীর্ঘ দোৌলক এবং যে চাবিতে এ দোলকটি আটকান থাকে তাকে বলে 
পর্ীক্ষকের্র চাবি (0509710790068 165 )। লৌহ দণ্ডের কাছে ছোট 

দ্ৌলকটিকে বলে ক্ষুদ্র দোলক ( 97007691 70900100) ) এবং ষে চাবিতে এ 

দ্বোৌলকটি আটকান থাকে তাকে বলে পনীক্ষার্থীৰ চাবি। পরীক্ষকের চাবির 
লক্ষে বিদ্যুৎ চলাচলের ব্যবস্থা আছে, তার ব্যাটারী প্রভৃতি সংযুক্ত করলে 
চাঁবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে আলো জলে ওঠে । 

পরীক্ষার আগে স্থতো৷ কমিয়ে বাড়িয়ে দোলক ছুটির ধৈর্ধ্য ঠিক করে নিতে 
হয়। বড় দোলকটি মিনিটে ৭৫ বার দোলে, অর্থাৎ একবার ছুলতে লাগে ৮* 

সেকেণ্ড। ছোট দোলকটি মিনিটে ৭৮ বার দোলে অর্থাৎ একবার ছলতে সময় 

লাগে '৭৮ সেকেণ্ড। সুতো ছুটির দৈ্ধ্য এমনভাবে ঠিক করতে হয় যেন ছোট 
দ্লোলকটির ৪ বার দবৌলনের সময় ও বড়টির ৩৯ বার দোলনের সময় পরস্পরের 
সঙ্গে মিলে যায়। অতএব ভান্নিয়ার কনস্টা্ট (9019 0020890% 

হল £-- | 

নির্দিষ্ট সময়ে ছোট দোলকটি ৪* বার দোলে 
নির্দিষ্ট » বড় *« ৩৯বার দেলে 

অর্থাৎ ছোটটির খন একটি দোলন সম্পূর্ণ হয় তখন বড়টির একটি দোৌলনের 
(১- $8)-স্ত অংশ বাকী থাকে । 

বড় দোলকের ১ বার ছলতে সময় লাগে ৮* সেকেওড 
% ৮ ১১ 5) 22১১ ৮০ ৯০৮02 সে। 

এই 09 সেকেও্ডকে ভান্রিয়ার কনস্টাণ্ট (৬.0) বলে। 

_ পরীক্ষণ প্রণাল্গী £_-দোলক ছাটিকে ঠিক মত আটকে ব্যাটারী, বাষ, ও 

যন্ত্রের মধ্যে বৈহ্যতিক বর্তনী স্থাপিত হল। কাঠের ভ্রীনটি দিয়ে এমনভাবে 
আড়াল করা হল যে বাধটিও পরীক্ষার্থীর চাবিটি পরীক্ষার্থীর দিকে রইল। 

পরীক্ষণের রীতি পরীক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিয়ে পরীক্ষক নিয়রূপ নির্দেশ দেবেন 
“আমি প্রস্তত বললে চাবির ওপর তুমি আজুল রাখবে। তারপর 
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আমি শব করব, শব শুনলে তুমি চাবিটি টিপে দেবে । এরকম আমি যতবার 
প্রশ্থত বলব আর শব করব তুমি ততবার চাবি টিপবে। এইভাবে শব্দের ওপর 
কয়েকবার পরীক্ষা করে আমি আবার যখন প্রস্তত বলব তুমি তোমার সামনের 
বাটি জলতে দ্বেখবে। আলো! ফেখলে তুমি চাবিটি টিবে দেবে। যতবার 
আমি আলে! জালবো, ততবান তুমি চাবি টিপবে।” 

এইরূপ নির্দেশ দেবার পর অভীক্ষক পরীক্ষা! আরস্ভ করবে । ২৫ বার 
শব্ধ এবং ২৫ বার আলো! উপস্থাপন করা হবে। 

পরীক্ষক চাবি টিপলে দৌলকটি দুলতে থাকবে, .অভীক্ষার্থীর দৌলকও একটু 
পরেই ছুলবে। কতবার দোলার পর অভীক্ষকের দোলক অতীক্ষার্থার দোলকের 
লঙ্গে মিলে যাবে অভীক্ষক গণনা করবে । দোলক সংখ্যাকে তার্মিয়ার কনস্টাণ্ট 

দিয়ে গুণ করে প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয় করা হয়। 

ফলাফল : স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কাল £-_ 

পরীক্ষণ [ছুটি দৌলকের মিলনকাল দৌলন সংখ্যা ৯ 
নং পর্যস্ত দে।লন সংখ্যা ভানিয়ার কনস্টণ্ট প্রতিক্রিঘা 

ৃ শব্দ ূ আলে, শব্দ | আলো শব | আলো 

১ ূ ১১ ূ ৯ ১১১০২ ২২ | ৯১০২ 
ৰ [ ও ও ১ 

্ । ১১ ১০ ১১১৩২ পর *ইছ [১০৩ 9৬৬ 

ঘ জজ ৭৩ 

৩ ১ | ১৬ ১২ ১০২ ০০২৪ ৯৩ | 

৪ ১৩ ৯ 1১৩৮ :০২্০২৬ *১৮৮ ূ 

€্ ৬১৪ ১৪ ১৩২ আত ৬ ূ | 

ঙ৬ *৬২৯৮"২২ ২৬ ূ 
বিটি রিয়ার 

জন্তদর্শন পরীক্ষার সময় শব শুনে আলো দেখে চাবি টিপছিলাম। এই 

পরীক্ষা আমার খুব ভাল লেগেছে। 

অস্ভব্য £--সাধারণতঃ ত্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কাল হয় "89 নে 

২। জমন্যা £-স্দ্শন ও শ্রবণ মূলক উদ্দীপকের নাহাষ্যে অভিক্ষার্থীর 
পেশী মূলক প্রতিক্রিত্না কাল নির্ণয় (10 096670106 (205 200800182 
[১98০6101010:8006 ০৫ 6009 ৪210)99% 162) 23162908 (6০ 90000. 810. 

118৮)। 



প্রতিক্রিয়া কাল ৪৭ 

মৌলিক তত্ব ২__-অতীক্ষার্থীর মনোভাবের উপর প্রতিক্রিয়া কাল নির্ভর 
করে। অভীক্ষার্থার নির্দেশের উপর এই মনোভাব নির্ভর করে। অতএব 
অভীক্ষকের নির্দেশের অন্থ্রূপ প্রতিক্িয্ব' কাল হুবে। 

সাধারণ বিবরণ ।- পূর্বের স্ায়। 
উপকরণ :--পূর্ব্ব পরীক্ষণের অন্থরূপ | 

গ্রণালী £--পূর্বর পরীক্ষণের অনুপ । 
অভীক্ষকের নির্দেশ :--*আমি গ্রস্থত বললে তুমি তোমার আনুলটি আলতো 

করে চাবির ওপর রাখবে । তারপর আমি শব্ধ করব, তু্ি শব্টি শোনা মার 
চাবিটি টিপবে। যত তাড়াতাড় পার তুমি চাবি টিপবে। কয়েকবার শব 
করার পর আমি আলে জালব। আলোটি দেখা মাত্রই তুমি চাঁবি টিপবে।” 
উপরি উক্ত নির্দেশ দেবার পর অভীক্ষক ২৫ বার শব্ধ করবে ও ২৫ বার 

আলো! জালবে। অভীক্ষার্থী গ্রতিবার চাবি টিপবে। অডিক্ষার্থী ছুটি 
দবোলকের মিলন পর্যন্ত দীর্ঘ দ্বৌলকের সংখ্যা গণনা করবে। 

৩। সমত্যা £_-দর্শন ও শ্রবণ মূলক উদ্দীপকের সাহায্যে অভিক্ষার্থার 
ইন্জিয়মূলক প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয় (110 096900309 (29 88:090729] [:৪৪- 
০6100 6109 01 609 ৪10)9০$ দাঃ60 291967509 6০ ৪০০00 8:00. 11816.) 

মৌলিক তত্ব ঃ-_অভীক্ষার্থার মনোভাবের (৪৮৮99) উপর প্রতিক্রিয়া 
কাল নির্ভর করে। অভীক্ষকের নির্দেশ এই মনোভাবকে পরিচালিত করে। 

সাধারণ বিবরণ £_ পূর্ব্বের ন্যায় । 
উপকরণ $-_পূর্বব পরীক্ষণের অন্থরূপ। 
পরীক্ষণ প্রণালী £--পূর্বব পরীক্ষণের অনুরূপ । 
অতিক্ষার্থার প্রতি নির্দেশ £__“আমি তোমাক প্রস্তত বললে তুমি 

তোমার আঙুলটি চাবির ওপর আলতো করে রাখবে তাপর আমি শব্ধ করবো, 
শবটি ভালো করে শুনে তবে তুমি চাবি টিপবে।” আমি যতবাব শব্ধ করব তৃমি 
ততবার ভাল করে শব্দ শুনে চাবি টিপবে। শবের পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি 
আলে! জালব। পূর্যের মত তুমি আলোট1 ভালে। করে দেখে তবে চাঁৰি 
টিপবে। যতবার আমি আলো জালব, ততবার তুমি এইভাবে চাবি টিপবে। 

মস্তব্য ১--লাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মূলক প্রতিক্রিয়া কাল হয় '২৭লে 



কুভুলদস্ণ অধ্যাঞ্স 

বক্তিতে বস্তিতে প্রভেদ 

১। লমস্য! £-অভাক্ষার্থীর স্থৈর্ধ্যের পরীক্ষা! (10 09692200309 (৪ 
৪8098017098 01 609 ৪10190% 0 86680110989 81020819608), 

মৌলিক তত্ব £-_ব্যক্তিতে ব্যাক্তিতে পেশীর স্থৈর্ধ্ের পার্থক্য বর্তমান ॥ 

সকলে সমান ধীর স্থির নয় । 
উপকরণ £-_স্থের্য পরীক্ষার যন্ত্র (98980170989 8120919038 ), 

বান তার বাটারী। 

চিত্র ১৬--স্টেডিনেন যন্ত্র 

96580170688 যন্ত্রের বর্ণন| £--এই যন্ত্রটি ধাতু নিশ্মিত। এতে ৯টি ছিদ্র 
আছে ছিত্রগুপির ব্যাস বিভিন্ন । সবচেয়ে ছোট ছিত্রটির ব্যাস ২'৫ মিলিমিটার 
আর সবচেয়ে বড় ছিত্রটির ব্যাস ১২ মিলিমিটার। এর সঙ্গে একটি ধাতৰ 
পেছ্সিল বৈদ্যুতিক তার দিয়ে লাগান আছে। এ পেন্সিলটি মন্ত্রের গায়ে 
লাগলেই আলে! জলে উঠবে। 

পরীক্ষণ প্রণালী £ বাধ, ব্যাটারী ও ধাতব পেঙ্গিল এবং যস্ত্রের মধ্যে 
বিছ্যাৎচলাচলের ব্যবস্থা কৰা হল। এবার অভীক্ষার্থী ডান হাতের ধাতব 
পেম্সিলটি ধরে 8688$9988 যন্ত্রের বড় ছিত্রতে প্রবেশ করিয়ে ১* সে, বাখবে। 
এরপর ১৫ মে, বিশ্রাম করে অভীক্ষক বাম হাতে পেন্গিলটি উক্ত বড় ছিড্রে 

প্রবেশ করিয়ে ১* মেকেও বাখবে। এরপর অঙ্রূপ ভাবে এর পরবর্তী ছোট, 



বাকিতে বাকিতে গ্রতে ৪ 

ছিরতে ধাতব পেন্সিল ১* সেকেতডের জন্ত রাখবে। পূর্বের স্ঠায় প্রধমে ভান 
ছাতে ও পরে বাম হাতে পরীক্ষা হবে। এইভাবে একে একে বড়র থেকে ভ্রশঃ 

ছোট ছিব্িগুণিতে পরীক্ষা! করা হবে। ৯টি-ছিত্রে ওইভাবে ধাতব পেলিগ 

প্রবেশ করাতে হবে। ছিদ্রে পেছিল প্রবেশ করান সময় ধেকেণ্ডে কতবান্ 

আলে! জনল অতীক্ষক লক্ষ্য করবে এবং কতক্ষণ আলে! জলেনি তারও হিনাব 
রাখবে স্টপ ওয়াচের সাহায্যে । 

জভীক্ষার্থার প্রতি নির্দেশ £--“তুমি ভান হাতে পেন্সিলটি ধরে ছি 
পেসিল প্রবেশ করাবে যেন পেন্সিলটি যন্ত্রের গায়ে না লাগে । হহ্ত্রের গায়ে 
লাগলেই আলো! জলে উঠবে। একবার ডান ছাতে ও একবার বাম হাতে 

পেক্সিলটি প্রবেশ করাবে। বড় ছিন্ত্র থেকে ক্রমশঃ ছোট ছিদ্রে পেন্ছিল গ্রবেশ' 
করাবে।” 

অস্তীক্ষকের সতর্কতা $--অভীক্ষার্থীর হাত কোন কিছুর ওপর থাকবে 
না শুন্তে অবস্থান করবে। 

অন্তদর্শন ঃ--পেম্সিল ছিদ্ধে গ্রবেশ করানোর সময় আমার ভাঁলোই 
লাগছিল। আলো! যাতে না জলে তার জন্তা খুব সাবধানে পেন্সিল ধরেছিলাম। 
তবুও যন্ত্রে ঠেকে যাওয়ায় আলো! জনছিল। 



তি মনোবিজ্ঞান 

ফলা কিল ?- 

ডান ূ বাম হাত 
কত সময় পরে | আলে! | কত সময় পরে | আলো 

ছি] জলেছে | জলার | জলেছে | জলার 
(সেকেণ্ড) | সংখ্যা | (লেকেণ্ড) | সংখ্যা 

১ম টি টি প টি 
২য় ৩ এ তি টি 

৩ লী ৪ ৭ ১ 
রর্থ ৯০ টির ঙ ১ 

৫ম রিট ০ ৬ ্ 

৬ষ্ঠ ৬ ১ ৫] হ 

€্ 

গম ৭ ১ ৫ ] ৩ 

রন ২ 
৮ম ৩) হু ১০ ৪ 

৪ ২ 

266 ৬ সস্তা 

৫ মম ৫ | ২ 

২। জমস্য! ১--টোক] দেওয়ার পৰীক্ষা (০ 000 ০06 605 (65129878 
₹9869 0: 6106 ৪10180% ), 

মৌলিক তত্ব :--বিভিন্ন বাক্তি বিভিন্ন হারে টোকা দিতে পারে। 

সাধারণ বিবরণ : পূর্বের স্তায়। 

উপকরণ :--টোকাদেবার যন্ত্র (1800108 7০৪৫৭ ), ধাতৰ পেন্সিল, 
বিছাৎ চুম্বক যুক্ত স্টহিলাল, কাইমোগ্রাফ, ক্রোনোমিটার, তার, ব্যাটান্বী 
ল্টপরয়াচ, জীন, স্ট্যাও, বানিশ, স্পিরিট । 

208 3০৬:৭এর বর্ণন| £ এই যঙ্রটি কাঠের । এর ছুই প্রান্তে ছুটি ধাতব 

ফলাঁক। আছে একটি ধাতব পেদ্দিল এই যন্ত্রের লঙ্গে লাগালে! থাকে । তারের 



ব্যক্তিতে বাকিতে প্রতেধ 8১ 

সাহায্যে এই যন্ত্র, ও স্টাইলাসের মধ্যে বৈছযাতিক বর্তনীর (015091) হি করা 
হল। এ পেন্সিল দিকে যন্ত্রের ধাতব কলাকাদ্ টোকা দিলে কাইমোগ্রাফের 

কুল মাখানো ড্রামে স্টাইলাসের দাগ পড়ে। 

চিত্র ১৭--টাপিং বোর্ড 

পরীক্ষণ প্রণালী £-_কাইমোগ্রাফের ড্রামে একটি সাদ মার্বেল কাগজ 
আটকান হুল। এইবার কেরোসিন ল্যাম্পের সাহায্যে এ কাগজে ভূন! মাখান 
হুল। ভুদামাঁখান ড্রামটি এবার কাইমোগ্রাফে আটকে দেওয়া হল। [8- 
178 730810, ধাতৰ পেন্সিল, ও স্টাইলান ও ব্যাটারী তার দিয়ে যুক্ত করে 

বৈদ্যুতিক বর্তনী (077956) স্থাপন করা হল। ধাতৰ পেন্সিল দিয়ে 90008 

730৪%:৭. এর ধাতব ফলাঁকাঁয় টোৌক। দিলেই স্টাইলা'লটি নড়ে ওঠে। স্টাইলানও 
ক্রোনোমিটার ড্রামের গায়ে স্পর্শ করিয়ে রাখা হল। ক্রোনোমিটারটি প্রাতি 
সেকেণ্ডে ১ বান দাগ কাটবে এবং কাইমোগ্রাফটি মিনিটে ১ বার একটি পরিক্রম! 
শেষ করবে। এবার কাইমোগ্রাফটি চালিয়ে দেওয়া হল । অভীক্ষার্থী ৫ মিনিট 
ধরে টোকা দেবে। এরপর দ্বিতীয় অতীক্ষার্থী আবার অস্ুব্রপভাবে ৫ মিনিট 
ধরে টাক] দেবে। 

পরীক্ষা হয়ে গেলে ড্রামের ভুলা মাথান কাগজটি সাবধানে নামিয়ে বানিশে 
ডুবিয়ে শুকিয়ে নিতে হুবে। বার্নিসে ডোবাবার আগে অভীক্ষার্থীর নাম 
ইত্যান্দি লেখ! যেতে পারে। 

'অভিক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :--"আমি গ্রস্ত বললে তুমি ভান হাতে 
পেছ্িল ধবে থ্বকবে। আরম্ত কর বললে ভক্রত টোকা দিতে আরম্ভ করবে 

ঘত তাড়াতাড়ি পার টোক] দেবে। 



গ্রহ হনোবিজান 

ন্াহকর্দীয ১--& হিনিট ধরে টোকা দিতে ভাল লাগছিল না, হাত বাখা 
করছিল। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল টোক। দেওয়া! বন্ধ করলে ভালে! হয়। 

ৃ্ প্রতি স্রিনিটে টোকার |€ মিনিটে টোকার| গড় 
গ্মভীক্ষক (অতীক্ষকের দংখ্যা সংখা সংখ্যা 
সংখা লাম টি 

১২] ৩|৪ | ৫ ১ মিনিট 

১ (প্রতিমা বন্থ২০০1১৭০1১৬৬১৬০]১৪৮ ৮৪৪ ১৬৮৮ 

২ |নৰ্তা সর |১৮০]১৭২ ১৬১৫২ ১৫, ৮১৭ ১৬৩৪ 

মন্তব্য £-_-বিভিন্ন ব্যক্তির টোকা দেবার ক্ষমতা বিভিন্ন, ফলাফল দ্বেখলে 

তা বোঝা যায়। 

৩। জমকস্যা £--অক্ষর কাটার হার নিরপন (6০ 200 ০0৪6 6009 2869 

8091: 15110568 ০04 080961111)£ 1966879 010 9 08008118610), 980. 

মৌলিক তত্ব £__কোন কাজ করতে হুলে মনোযোগের দরকার হয়, 
থধাবসাগ্সেরও প্রয়োজন হয় । এই বর্মদক্ষত1 সকলের সমান নয়। 

সাধারণ বিবরণ £-সপূর্বের স্যায়। 
উপকরণ-_087991196107) 1০00৯ স্টপওয়াচ, পেন্সিল । 

0810991186102) 00) তৈরীর নিয়ম £- 

€১) অক্ষরগুলির মধ্যে ক্রম থাকবে ন1। 

€২) অক্ষরগুলি ঘন সন্গিবিষ্ট হবে। 

(৩) অক্ষরগুলি পরস্পরের থেকে সমান দূরে থাকবে। 
পরীক্ষণ প্রণালী : কয়েকজন ব্ক্তির উপর এই পরীক্ষা করা চলে। 

ব্অভীক্ষকদের একটি করিয়া পেনসিল ও ০8008116100 £072) দেওয়া হল। 

£0:0) গুলি পরীক্ষা আরস্ভ করার পূর্ব্বে উপ্টে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হবে। 

4&১ ], 0 প্র অক্ষরগুলি কাটতে বল! হছল। অগ্ীক্ষার্থা ৩ সেকেও্ অন্তর 
॥ এইরূপ ছুটি বেখ! দিয়ে চিন্ধ দেবে । এইভাবে ৫ মিনিট অক্ষর কাটবার পর 

অতীক্ষক ভুলগুলি গণনা! করবে এবং কতগুলি অক্ষর অতীক্ষার্থী কেটেছে তাও 
গণনা করবে। 

জভীক্ষকের সতর্কতা ;-_-৩* সে. অস্তর অভীক্ষককে দাগ €॥) দিতে 
বলবে । 



বাকিতে বাঞ্চিতে প্রতেন ৫৩ 

ততীক্কার্থীর প্রতি নির্দেশ £ আহি যখন প্রস্তুত বলব, তৃষি এই 
পেন্দিলটি নিয়ে বসবে । আরম্ভ কর বললেই তুমি কেবল 4, ], 0 গুল 
অক্ষরগুলি কাটতে সরু করবে। দাগ যখন দ্বাও বলব তখন যতদূর কেটেছে 

তার পাশে ॥ এইক্প দাগ দেবে । যখন থাম বলব তখন কাটা বন্ধ করবে । 

08009118801 পরীক্ষার ইনডেক্স &৮5৮ 

এখানে ০. নিভূল কাট। অক্ষর, ছু ভুল করে কাটা অক্ষর, ০0." ছেড়ে 
দেওয়া অক্ষর । 

কলাফ :__ 
৫ ও ্ 

প্রতি মিনিটে নিভুল | ৫ মিনিটে [ভুল করে ছেড়ে | ইনডেক্স 
অভীক্ষার্থীর বয়স কাঁটা অক্ষবের সংখ্য। নিভূলি কাট! | কাঁটা । যাওয়া লি 

টিটি টিটি ০- নাম ড় অক্ষরের অক্ষরের অক্ষরের 9750 

হি ূ  সা মিচ উর _ সংখ্যা সংখ) | সংখ্যা 

জলি বন্ছু ১৩ ১৭ ২ চঞ ১৯ ১৬০ ১১৪ ডি ৯ ১১৪ 

ূ [ ১১৪+২ 
ূ | ভঞ ৪৪ 

মিত্রা ১৩ [১৫ » ১৭ (১৬ ১৫ ৭৭ ৫ তি... 858 
মুখাজি ূ ৭৭ ৩ 

ৃ 
চে ২ 

পার্ধতি ১৮ ১৬০ ২৬ 1২৭ ৩৩ ১২৩ ০ হ ১২৩--৩ 

অধিকারী ১২৩4২ 

হও ১৯৫ 

সগুলেখ ৪ € ৬১--৪ 

সরকার দি 
গজ ১০ 

শ্বেত! ৯৯-৭ 

মণ্ডল উহ 
জজ 

৪। জমস্যা :-_-যৌথ অতীক্ষার সাহাযো বুদ্ধির পরিমাপ । 



$ মনোবিজ্ঞান 

মৌলিক তত্ব :--নানারূপ মানপিক কাধ্য সমাধানের ছার! ব্যাজির বৃদ্ধির 
পরিচয় পাওয়া ঘায়। 

সাধারণ বিবরণ :- _পূর্ব্ের ম্যায় 
উপকরণ : -পঞ্চম অথবা ৬্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্ত বধ অতীক্ষার 

২৫টি কপি, ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বীভার ডাঃ গৌরবরণ কপাট কর্তৃক 
রচিত যৌথ বুদ্ধি অভীক্ষা ) স্টপওয়াচ, পেন্সিল । 

পরীক্ষণ প্রণালী ;_অতীক্ষক অভীক্ষার্থীদের একটি করে অতীক্ষার কপি 
ও পেব্সিল দেবে। অভীক্ষকের নির্দেশ অস্থায়ী প্রত্যেক অতীক্গধর্থী অভীক্ষার 
পাতা না খুলে ব্বেখে দেবে । এই অতীক্ষায় €টি বিভাগ আছে। অভীক্ষক 

অভীক্ষার নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম উদ্দাহরণগুলি বুঝিয়ে দেবে। তারপর 
অভীক্ষকের নির্দেশ পেলে অভীক্ষার্থীগণ পাতা উদ্টে প্রথম অভীক্ষার সমস্থা- 

গুলি সমাধান করবে । এবার অভীক্ষক সকলকে থামতে বলে হিতীয় 

অভীক্ষার উদ্দাহরণগুলি বুঝিয়ে দেবে। তারপর অতীক্ষার্থীগণ ছিতীয় অতীক্ষা! 
সম্পাদন করবে। এইভাবে অভীক্ষক প্রত্যেকবার নির্দেশ দিলে অভীক্ষার্থা 
অভীক্ষ1 সম্পাদন করবে। প্রত্যেক বিভাগের জন্ত সময় নির্দিষ্ট করা আছে। 

নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে অভীক্ষক প্রত্যেকবার অভীক্ষকর্দের থামবার নির্দেশ 

দেবে। অভীক্ষা শেষ হলে সব কপিগুলি সংগ্রহ করে অভীক্ষক অভীক্ষায় 

উল্লিখিত নির্দেশ মহুথায়ী নম্বর দেবে এবং নামের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে 

প্রত্যেকটি অভিক্ষার্থীর মানসিক বয়স পাওয়া ধাবে। 

অন্ভিক্ষার্থার প্রতি নির্দেশ :--আমি পাতা ওন্টাতে না বললে কেউ 
পাতা ওণ্টাবে না। আমি যখন য৷ নির্দেশ দেব, তোমর। তাই করবে। 

নর্ম মন্তব্য 

৪২ এক উপরে | উচ্চ মেধা 

হইলে উচ্চ মেধ! 
উচ্চ মেধা উচ্চ মেধা 
২৮--৪২ পর্যস্ত | সাধারণ মেধা 

দেবযানী মৈজ সাধারণ মেধা | উচ্চ মেধা 



ব্যজিতে ব্যক্িতে প্রভেদ ৫৫ 

৫। অঙ্গস্য। £--ব্যক্তিগত অভীক্ষার সাহণঙ্যে বুদ্ধির পৰ্বীক্ষ1। 

মৌলিক তত্ব :--অনোবিজ্ঞানীদের যতে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার ছাবা 
ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় পাঁওয়ণ ঘায়। 

সাধারণ বিবরণ :-_পূর্বের স্তায়। 

উপকরণ :- টার্ধান মেরিল বিনেসিমন টেস্টের বাংল অঙ্গবাদ, প্রয়োজনীক়্ 
ছবি; নক্সা ও অন্তান্ত উপকরণের বাজ । 

প্রণালী :--অভীক্ষার্থার বন্দ সাত। অতএব তাকে € বৎসর বয়সের 
আভীক্ষা থেকে পবীক্ষা করতে হবে ৫, ৬ ও ৭ বৎসরের পরীক্ষায় মে 
সম্পূর্ণ কৃতকার্য হল। অতএব তার মৌলিক বয়স (78881 %£৪) হুল ৭ » 

১২.*৮৪ মান। তারপর তাকে ৮ বছরের, ৯ বছরের এবং তার পরের 
অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে দেওয়া হল। কিন্তু এবার সে ৮ বছরের 

অন্ভীক্ষার মাত্র ৪টে পারল বাকীগুলো পারল না। এই ভাবে হতক্ষণনা 

লে সম্পূর্ণ ভাবে কোন বছবেরর অভীক্ষায় অরুতকার্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পরীক্ষা 
কয়তে হবে। 

ফলাফল £-_ | 

মানসিক 
বসা 0 বরন (মান) 
৭ বৎসর সমস্তটা ৭১৮ ১২-৮৪ মাস ১০৪ মাঁস 
৮ বৎসর ৪টি প্রশ্ন ৪১ ২ ৮মাস ৮৮ বতসর 

৯ বৎসর ৪টি প্রশ্ন ৪১ ২৯" ৮মাস ৮ মাস 
১০ বৎসর ২টি প্রশ্ন ২৮ ২০ ৪ মাস 
১১ বৎসর ৮ 
১২ বৎসর * 

অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়ম-*১*৪ মাস 

প্রকত বয়স» ৭ * ১২০৮৪ মাল 

অতএব বুদ্ধ (1 0)-মানপিক বয়স « ১০৯,১২৪ 
প্রকৃত বয়স 



৪ হনোবিজ্ঞান 

৬। লঙগল্য। £--আালেকঞান্ডাবের পান পালং (12585 81908 ) নাক 

সন্ধাগনী ব্তিক্ষার সাহায্যে ক্ভীক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ কনা (1০ 
0969110108 6106 001393965 2700111185095 ০: 85 816৩8 চট 

819550060০5 12559 81008 6986. ) 

মৌলিক তত্ব :-+নানা লমন্তার সমাধানের মধ ব্যক্তির বুদ্ধির পিচ 
পাওয়া ষায়। যূর্ত জিনিষ নাড়াচাড়া করার মধ্যে যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
ঘায় তাকে বলে যুর্ত বৃদ্ধি। 

সাধারণ বিবরণ :- -পূর্ব্ের ন্যায় 

উপকরণ :-_-পাস এ্যালং টেস্ট, নক্সা, স্টপওয়াচ ও স্কোর ভালিক]। 

পাস গ্যালং টেস্টের বর্ণনা :--একটি পাস গ্যালং অভীক্ষার বাল্ষে 

কন্সেকটি কাঠে ছক থাকে । নটি সমস্তার ছবি থাকে । আর থাকে 

তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঠের ট্রে। ট্রের একটি প্রান্তে নীল বং দেওয়!। 
ছকগুলির কোনট] লাল, কোনটি নীল। প্রত্যেকটি নঙ্মায় যেভাবে ছকগুলি 
সাজান আছে তার বিপরীত ভাবে ছকগুলি সাজাতে হয়। অর্থাৎ লালপ্রান্তে 

নক্মার নীল প্রান্তের ছকগুলি সাজাতে হয় এবং নীল দিকে লাল প্রান্তের ছক 
লাজাতে হয়। নির্দি্ সময়ের মধ্যে অতীক্ষার্থা ছকগুলি না উঠিয়ে কেবল 
সরিয়ে সবিয়ে নক্সা অনুযায়ী সাঙ্জাতে পারলে সে স্কোর তালিকার সবচেয়ে 

বেশী মান পাবে। 

পরীক্ষণ প্রণালী :__প্রথম নক্সাটির বিপরীতভাবে ট্রে সাজিয়ে অভীক্ষক 
নমন্তার সমাধান করে দেবে। ভারপর একে একে অপর নক্সাগুলির বিপরীত 

ভাবে ছক মাজিয়ে অভীক্ষার্থীকে সমাধান করতে দেবে। অভীক্ষার্থী যে সময়ে 
সমস্যার সমাধান করল তা স্টপওয়াচের সাহায্যে অভীক্ষক লক্ষ্য করবে । 

পরপর ছুটি অভীক্ষায় ব্যর্থ হলে অভীক্ষা বন্ধ করে দেওয়! হবে। 
স্কোর তালিক! থেকে এবার অভীক্ষার্থীর প্রাপ্য স্কোর নির্ণয় করা হল। 

প্রত্যেকটি অতীক্ষায় প্রাপ্ত মান ঘোগ করে অতীক্ষার্থীর মূর্ত বুদ্ধি পরিমাপ 
করা হল। 

অস্তীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :-_-"আমি তোমাকে প্রথম নক্সাটি কিক্ধপে 
সমাধান করতে হয় দেখিয়ে দ্বেব। এরপর আমি নজ্সা্ব বিপন্বীত তাবে 

ছকগুলি সাজিয়ে দ্বেব। তুমি নস্বা! অস্থায়ী লাল ছকগ্লি ট্রের লাল দিকে 
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এবং নীলগুলি নীল দিকে নিয়ে ধাবে। ছকগুলি তুলবে না, লরিয়ে সরিয়ে 
নিয়ে যাৰে। যত তাড়াতাড়ি পার সমন্তার সমাধান করবে ।” 

অন্তকর্শন :-_ প্রথমে মনে হয়েছিল কাজটা খুবই সহজ। পরপত্ব কয়েকটি 
নক্সা খুব সহজেই সমাধানও করেছিলাম । কিন্তু শেষের দিকে লবগুলি 

পারলাম না । চেষ্টা করেও হতাশ হুলাম। 

নক্সা নং নি দন প্রাপ্য মান বাদ 
১ র্ ১এর বেশী সময় লাগলে ১ নম্বর বাদ 

যাবে। 

২ ৩ 

৩ ৩? € 
রঃ এ ১? এয় বেশী সময় লাগিলে প্রতি ৩*% 

, বা তার ভগ্লাংশের জন্তক ১ নম্বর বান 
€ ৩ রর 

, যাবে। 
১] ৩ € 

৭ ৩? ৫ 

১/-৩০% এর বেশী সময় লাগিলে প্রতি 
৮ ৪/ শ ৩০ সেকেগ্ড বা তার ভগ্রাংশের জনা 

১ নম্বর বাদ ঘাবে। 

ূ ২ মিনিটের বেশী সময় লাগিলে প্রতি 
৯ ৫ ৮ ৩০” সেকেও্ড বা তার ভগ্নাংশের জন্ক 

ু । ১ নম্বর বাদ যাবে। 

পরীক্ষাগারের নর্ম-২৬+ (আদর্শ বিচ্যুতি ) ৭ 

১৮৮] ১৬1 ১৪২ 1২৩ 1৩৬1] ২১1 ৮1৯ 

অতিক্ষার্থীর মৃত্ব বুদ্ধি » ৭ 



৫৮ ষনোধিজান 

ম্তব্য £ মূর্ত বুদ্ধির মান লাধারণতঃ ( ২৬--৭ )-১৯ থেকে ( ২৬ +* 
৭ )স৩৩ পর্যাস্ত হপ্ন। এখানে অতীক্ষার্থাব মূর্থ বৃদ্ধি সাধারণ। 

৭ জষস্য। £--ডিয়ার বণের ফর্ম বোর্ডের(0098: 00078 1022 8০৪0৫) 

সাহায্য অতীক্ষার্থীর মূর্ত বুদ্ধির পরিমাঁপ করা। 

মৌলিক তত্ব :__নানাবিধ মূর্তবস্ত নাড়াচাড়া করে যে বুদ্ধির প্রকাশ হয় 
তাকেই আমর] বলব মূর্ত বুদ্ধি। 

সাধারণ বিবরণ : পূর্বের স্তাকস 

অভীক্ষার্থার নাম, বয়ন ইত্যাদি । 

উপকরণ :--ডিয়ার বর্ণের ফর্ম বোর্ড, ৫টি নক্সাযুক্ত একটি চাট, ন্টপওয়াচ 

ও স্কোর তালিক]1। 

ফর্মবোর্ডের বর্ণন। £-_একটি চারকোনা কাঠের ওপর নানাপ্রকার 

জ্যামিতিক চিত্র খোদাই করা আছে। এ চিত্রে বসানো যায় এরূপ কতগুলি 

কাঠের ছকও আছে। ছকগুলি কাঠের খোদাই কর! স্থানে ঠিকমত বসালে 

একটিও বাকী থাকে না, সব ধরে যায়। নক্সা আক] ৫টি সমস্যা আছে। 

এ অমশ্তাগুলি সমাধান করতে হুবে। 

প্রণালী :--অভীক্ষক প্রথম নঝ্মাটি সমাধান করে অভীক্ষার্থীকে অতীক্ষা 

সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবে। তারপর অতীক্ষক সে নক্সা অনুযায়ী বোর্ডটি সাজিয়ে 

দিয়ে অভীক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবে বাইরে রাখ! ছক খোদাই করা৷ অংশে রাখতে । 

যথা সম্ভব কম বার সরিয়ে এবং কম সময়ে এই কাঙ্ করতে নির্দেশ দেওয়া 

হবে। অভীক্ষার্থী সমন্তাগুলি সমাধান করতে কত সময় নিয়েছে এবং 

প্রত্যেক সমস্যায় কতবার ছক সরিয়েছে অভীক্ষক লক্ষ্য করে লিখে রাখবে। 

তারপর স্কোর তালিকা! দেখে নম্বর দেবে। প্র 

অনীক্ষার্থির প্রতি নির্দেশ £_-“মফি তোমাকে একটি সমন্তার সমাধান 

করে দেখিয়ে দেব। পরবর্তী সমন্তাগুলি তুমি সমাধান করবে। ছকগুলি হা 

লস্ভব কম নাড়াচাড়া করবে এবং ধত কম সময়ে পার করবে ।” 

অন্তর :--প্রথষ ২টি সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি করেছিলাগ। শেষের 
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গুলিতে সব গোলমাল হয়ে গেল। অনাবশ্তক ছক সবিয়ে চেষ্টা করতে 

গিয়ে সময়ও বেশী লাগল। 

সমস্যা] সময় লেগেছে | ছক সরানোর 
স্কোর মোট স্কোর 

নং সেকেণ্ডে | সংখ্যা | 

ঙ ২৭ লেকেও টি - ৩ ৩] 

২ | ৮৭ » ৯ ূ ১ ১ ১৫ 
৩ 1১২৫ » ১৪ ১ ২ 

৪ ৬৮ ৯ ১৮ ৩ ূ ১ 

মন্তব্য ;--এই অভীক্ষায় সমব্যন্বদের সাফল্যের নম্বর হয় সাধারণতঃ ১৯ 

+৫-২৪ থেকে ১৯-৫-*১৪। এখানে অতীক্ষার্থীর স্কোর ১৫। অতএব 
অভীক্ষার্থীর বৃদ্ধি সাধারর্ণ। 










